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3. OVERZICHT

De doelstelling van het project is de ontwikkeling van oplossingen voor de spectroscopische
karakterisatie en detectie, zowel vanop afstand als door middel van draagbare instrumentatie, van
gassen die vrijkomen bij brand of bij gaslekken op industriële sites.
Wanneer er een incident is op een site waar mogelijks schadelijke gassen vrijkomen, is het niet
eenvoudig voor de interventiediensten om de situatie in te schatten. Mogelijks worden gevaren -zowel
voor de interventiediensten als voor de lokale bevolking- onderschat of verkeerd ingeschat, hetgeen
desastreuze gevolgen kan hebben. Daarom is er nood aan toestellen die toelaten om de situatie beter
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in te schatten, zowel wat betreft de vrijgekomen gassen als hoe die gassen zich verplaatsen, dit vooral
wanneer het incident plaats vindt in een dicht bevolkt gebied.
In het labo bestaan er technieken die toelaten om de samenstelling van een gas en de concentratie van
de samenstellende delen te meten, en dit op basis van spectroscopische technieken. Dergelijke
systemen laten toe om belangrijke gasmolecules die kunnen vrijkomen bij een incident (gaslek, brand),
zoals HCl, CH4, HF,. BF3, NOx, SOx en andere te detecteren.
Het idee achter SAFESIDE is om de technieken die vandaag de dag in het labo beschikbaar zijn te
transfereren naar het werkveld. Twee types systemen zullen hierbij ontwikkeld worden : een eerste
systeem dat toelaat om gassamenstelling te meten van op afstand (orde 200m). Een tweede systeem
is een ultra-compact systeem dat draagbaar is en daardoor gemonteerd kan worden op een drone die
boven de rampvlek vliegt en data doorstuurt naar een centrale. Alternatief kunnen deze draagbare
sensoren ook meegenomen worden door de interventiediensten wanneer ze de rampplek betreden.
Testcampagnes zullen worden georganiseerd ten einde de functionaliteit en robustheid van de
meetsystemen te evalueren (afhankelijk van het rampscenario, types gassen die vrijkomen,
meteorologische omstandigheden, etc.).
Om dit werk tot een goed einde te brengen zal het essentieel zijn om samenwerking over de grenzen
heen mogelijk te maken, aangezien aan beide kanten van de grens groepen actief zijn met een sterk
track record in dit veld, gaande van het ontwerp van de sensoren, over de specificatie en validatie van
dergelijke instrumenten. De resultaten van dit project zullen ook aan de buitenwereld gecommuniceerd
worden, teneinde op die manier valorizatie van de ontwikkelde technologie na te streven.
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