RESUM TESINA: ANÀLISIS DE LES CAUSES DE SEDIMENTACIÓ EXISTENT A
LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE BARCELONA

PRESENTACIÓ TESINA
D’acord a la meva col·laboració en conveni de pràctiques amb l’empresa Barcelona Cicle de
l’Aigua (BCASA) vam acordar fer un estudi que pogués ser d’interès per les dues parts. el
resultat d’això va ser fer un estudi sobre les causes de la sedimentació existent a la xarxa de
clavegueram de Barcelona

PRESENTACIÓ BCASA
BCASA és una empresa 100% pública, creada el 2014 per l’ajuntament de Barcelona, adscrita
a la gerència d’ecologia, urbanisme i mobilitat.
És l’encarregada de gestionar tot el cicle de l’aigua de la ciutat, i realitzar activitats i prestar
serveis relacionats directament o indirectament amb els serveis d’aigua (clavegueram,
recursos hídrics alternatius, fonts), les platges, el litoral i el medi ambient
Dins la part de clavegueram, és qui s’encarrega de la gestió, conservació, manteniment i neteja
de tots els elements i infraestructures de la ciutat de Barcelona.

XARXA DE CLAVEGUERAM DE BARCELONA
Barcelona disposa d’una xarxa de clavegueram unitària, amb l’objectiu de conduir en temps
sec les aigües residuals cap a les depuradores per tal de tractar-les abans d’enviarl-es al medi
receptor, i per altre banda recollir les aigües pluvials per evitar innundacions a la ciutat.
Totes les canalitzacions drenen cap a grans colectors, que a la vegada desemboquen a uns
interceptors (línies grogues).aquests interceptors condueixen les aigües cap a les depuradores
que un cop tractades tornen al mar.

SINGULARITATS DE LA CIUTAT DE BARCELONA
Existeixen una sèrie de singularitats de la ciutat de barcelona , que influeixen directament al
funcionament de la xarxa
Orografia de la ciutat: Les característiques orogràfiques de la ciutat de barcelona, amb fort
pendent a la part alta de la mateixa però amb escàs pendent a la zona propera al litoral i part
baixa del besòs, fan que el flux d’aigua circulant, disminueixi la seva velocitat des de la
muntanya cap a mar provocant la sedimentació dels sòlids que arrossega l’aigua.

Climatologia: tot i que la pluviometria mitjana de la ciutat és baixa, el clima mediterrani porta
sovint precipitacions intenses, el 40% de la precipitació s’ha arribat a registrar en un període
de 2 o 3 dies.
Urbanisme:



L’alta densitat de població
Impermeabilització del sòl urbanitzat

Degut a aquestes circumstàncies és imprescindible tenir una Xarxa de Clavegueram ben
dimensionada, a la vegada que analitzada i controlada per resoldre tant els problemes
momentanis degut a les fortes pluges, com per evitar i millorar el propi sistema per problemes
futurs.

SISTEMA DE TREBALL DE BCASA
BCASA s’ocupa de garantir la gestió, conservació, manteniment i neteja de tots els elements i
infraestructures de sanejament de la ciutat de Barcelona per tal d’ assegurar el correcte
funcionament de la xarxa.
Per tal de garantir que les aigües residuals i pluvials circulin per la xarxa sense la presència
d’obstacles sòlids, es porten a terme actuacions tant de tipus correctiu com preventiu, per part
d’una empresa contractista (FCC). BCASA és qui s’encarrega de dir on, quan i com s’apliquen
aquestes actuacions. A tot això tambe s’hi afegeix la gestió de totes les incidències detectades
a la xarxa, ja poguin ser embornals embossats o olors detectades pels veïns.
La gestió de tot això requereix d’un sistema de gestió integral que és Sewernet


Sewernet
Sewernet és una eina tecnològica que permet conèixer amb exactitud i de forma
automàtica l’estat de la xarxa de clavegueram de Barcelona.
Resumidament Sewernet, via servei web, rep dades del contractista sobre les
inspeccions i neteges realitzades.
Un cop rebuda aquesta informació per BCASA, es processa per mitjà d’uns algoritmes i
s’utilitzen els resultats per; validar els treballs, prioritzar les neteges i els treballs de
manteniments a la xarxa i coordinar les futures neteges i inspeccions.
Tota aquesta informació queda emmagatzemada i crea un historial de dades molt útil
per analitzar i poder aixi millorar els algoritmes de preses de decisions
El software utilitzat és de no-propietari:
Pel que fa al sistema de informació geogràfica----QGIS
Pel que fa a la base de dades ----- POSTGRE SQL

METODOLOGIA UTILITZADA
Pel que fa a la metodologia utilitzada, el procés en la majoria de casos serà el següent:


Es realitza una consulta SQL sobre la base de dades de Sewernet, a través de QGIS.



Un cop obtinguts els resultats de la consulta, agregarem la geometria de cada element
i carreguem el resultat com a una capa gràfica nova.



Quan la capa ja està creada, a través de QGIS, realitzem mapes temàtics, representant
els resultats de forma gràfica de la forma que més ens interessi.

INTRODUCCIÓ AL ANÀLISIS
El model conceptual de GIS utilitzat per bcasa és el arc-node, en el qual els punts on es produeix
algun canvi estructural de la xarxa (arquetes, pous,canvis de secció..) adopten el paper de node,
i les porcions de xarxa limitades per dos nodes, adopten el paper d’arc.
El nostre anàlisi utilitza el trams de clavegueram com a unitat bàsica d’estudi, que formen part
del arcs.
Aquests trams poden tenir relació amb visites o inspeccions de les quals extreurem altres dades
com per exemple les mesures de sedimentació

La primera part, prèvia al analisis de la sedimentació en sí és comprovar la bondat de les dades,
l’objectiu de tal és descartar les dades que pugun ser errònies o que no siguin útils per el nostre
estudi.
Així doncs per mitjà de sentències SQL hem fet la següent criba:
Coherència: hem comprovat que l’alçada de la secció sigui i gual o superior al nivell de sediments
presents al tram.

Completesa: un cop descartades les mesures impossibles necessitem concretar uns requisits
indispensables perqué les dades amb les que tractem siguin vàlides:
1- La visita relacionada al tram ha de tenir el estat de visita= realitzat
2 - Aquesta visita ha de contenir un tipus de mesures de sedimentació corresponents al anàlisi:
Alçada de sediment sobre la cubeta

ANÀLISIS DE LA SITUACIÓ ACTUAL DE LA XARXA
Aquest anàlisi està dividit en 2 parts:


Estudi de la sedimentació existen a la xarxa.



Obturació de la Xarxa: nivell de sedimentació respecte l’alçada de secció de
cada tram.

Anàlisi del Estat de Sedimentació


















En aquest plànol es veuen respresentats els trams segons el seu rang de sedimentació.
A pimera vista es veu com de meitat en a baix en sentit mar, la presència de sediments es
superior. Es fa notable aquesta presència amb més games de color al plànol, en zones com el
Casc Antic i el Gòtic al centre, la Barceloneta o zones de Poblenou.Com després veure’m alhora
de fer l’anàlisi aquest augment de presència de sedimentació a la zona més propera al litoral,
és deguda a la poca pendent dels trams per drenar cap a mar.
Anàlisi del Estat d’Obturació
GRAU D'OBTURACIÓ EN EL PERÍODE: JULIOL 2016 - JULIOL 2017
Categoria
Número
Percentatge
Trams amb obturació < 10%
57347
91,07
Trams amb obturació de 10% -20%
3983
6,33
Trams amb obturació de 20% -50%
1314
2,09
Trams amb obturació de 50% -100%
325
0,52
Total trams
62969
100,00



En aquest cas les xifres parlen per sí soles, pràcticament tota la xarxa (91%) té menys
d’un 10% d’obturació.
Pel que fa a la distribució, pràcticament la totalitat de les dades pertanyen a la mateixa
categoria

ANÀLISIS DE LA RELACIÓ ENTRE LA SEDIMENTACIÓ I LES CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA.
A partir d’aquí començem a analitzar la relació entre la sedimentació i les característiques de la
Xarxa.
L’anàlisi està estructurat en dos grans blocs: per una banda els aspectes estructurals i per l’altre
els aspects operatius.
Dins dels aspectes estructurals tenim:
-

Anàlisi de materials
Anàlisi de pendents
Anàlisi de seccions

I dins els aspectes operatius tenim:
-

Anàlisi d’olors
Anàlisi de neteges

Anàlisi d’aspectes estructurals
Anàlisi de materials
Per al cas dels materials que constitueixen el clavegueram, la influència que a priori poden tenir
sobre els processos de sedimentació tant pot ser:
-

Per la potencialitat d’aportar sediment en cas de que es puguin anar degradant.
Per la possibilitat que provoquin l’aturada de sediments per causa de la seva
rugositat.

Hem realitzat una agrupació de materials presents a la base de dades i ha resultat en 5 grups de
materials:
-

FORMIGÓ
PLÀSTIC
MAMPOSTERIA I OBRA DE FÀBRICA
CUBETA DE GRES
ALTRES

Hem analitzat cas per cas i hem creat una classificació per rangs per cada material per poder
veure amb claredat quins són els materials amb més presència de sedimentació.

Veient el gràfic veiem com el material amb més trams nets és el Plàstic, seguit de la Cubeta de
Gres, el Formigó, després ve ‘Els Altres ‘ i per últim la Mamposteria i Obra de Fàbrica.
Conforme anem mirant els rangs amb més sediment veiem com els materials amb més valor són
la mamposteria i obra de fàbrica junt amb el formigó.

Anàlisi de pendets
El pendent és un dels principals factors que condiciona la sedimentació. A menys pendent, més
probabilitat de que precipiti el sediment.
A partir de la cota d’inici, la cota final, i la longitud de cada tram, s’obté un pendent. D’aquesta
forma obtenim el pendent de cada tram, i establim una relació entre la sedimentació superior
als 5 centímetres i el pendent de cada tram.

En aquest cas el gràfic confirma la premissa realitzada anteriorment, la sedimentació es
concentra en els trams amb menys pendent.

Anàlisi de seccions
La forma de la secció pot influir en la deposició de sediments, particularment la forma de la
solera de la claveguera. A priori, en clavegueres amb solera plana és més fàcil que es produeixin
sediments doncs la circulació de l’aigua és més dispersa i la velocitat pot ser baixa. En canvi si la
solera té cubeta, la circulació de l’aigua és més ràpida per estar canalitzada i és més difícil que
es formin sediments.

Un cop fet l’anàlisi veiem com efectivament els trams sense cubeta acumulen més sediments
que els trams amb cubeta. Val a dir que les diferències entre ambdós tipologies de seccions són
menors a les esperades.

Anàlisi d’aspectes operatius

Anàlisi d’olors
Cada cop que es fa una inspecció per part del contractista, s’analitzen les olors a la xarxa de
clavegueram. Aquesta informació com tota la resta, es transmet a BCASA Cicle de l’Aigua
mitjançant Sewernet.
A partir d’aquestes inspeccions i traspassades a una capa de punts hem creat un mapa de
calor per veure en plànol les zones amb més presència d’olors.

Com mostra la taula de resultats no es pot relacionar la presència de sediments amb la
presència d’olors , així doncs el 61.73 % de trams amb detecció d’olors tenen una sedimentació
inferior a 5 centímetres.

Anàlisi de neteges
Les neteges realitzades a la xarxa per part del contractista es fan segons un ordre de prioritat
establert per BCASA . Aquest ordre de prioritat, partint d’un previ estudi i anàlisi de dades
recollides, té en comte les zones amb més tendència a sedimentar, que seran per lògica les
que tindran més prioritat. En el primer període, és a dir del juliol del 2016 al juliol del 2017,
existía un altre règim de neteges.
És a partir del segon període on, aquest anàlisi, ja amb una base de dades més sòlida, agafa
sentit.

És en aquest plànol on veiem les primeres conseqüències dels resultats del anàlisi de la
sedimentació. Així doncs, les zones que com hem vist al llarg del estudi, tenen més sedimentació,
són les zones amb més neteges. N’és un clar exemple la zona de la Barceloneta, així com de part
de Ciutat Vella i el Poblenou.
Així doncs, existeix una relació directe entre neteges i sedimentació. En el segon període
d’anàlisi al haver més neteges la sedimentació és menor.

CONCLUSIONS I APORTACIONS OBTINGUDES
El GIS, a partir d’un historial de dades, ens permet fer un anàlisi complet i quantificat de les
possibles causes de sedimentació a la Xarxa deCclavegueram de Barcelona. És important la
fiabilitat i la quantificació perquè són les xifres resultants del anàlisi, les que demostren
inequívocament un resultat o una tendència.
Seguint aquest fil, un cop fet l’anàlisi, arribem a resultats a vegades esperats i d’altres que no.
És el cas del anàlisi de pendents ; el resultats confirmen que els trams de la xarxa de
clavegueram amb més pendent, tenen una sedimentació inferior a les que tenen menys
pendent. Però existeixen casos on el resultat no compleix l’expectativa prèvia al anàlisi, com és
el cas de les olors, on veiem que no existeix una relació directe entre les zones amb olors i les
zones amb més sedimentació.
- Si el GIS és fonamental per controlar tota la informació, es gràcies a l’estructura de model de
dades i el sistema de treball. Cal destacar la importància de Sewernet, amb un model de dades
ben estructurat, fet que permet el perfecte intercanvi i posada en comú de dades entre BCASA
i l’empresa contractista. Aquest fet és primordial alhora de tenir el control real i al moment del
estat de la Xarxa de Clavegueram de Barcelona.
És en aquest punt on he trobat més dificultat alhora de realitzar l’anàlisi. Conèixer bé el model
de dades és quelcom bàsic per poder realitzar consultes. És molt importat saber totes les
taules amb els seus camps alfanumèrics i les relacions entre elles per concretar resultats i
descartar dades errònies, impossibles o fora d’anàlisi.
Un exemple que il·lustra aquest cas, és la selecció de trams amb mesures de sedimentació.
Aquestes mesures provenen de unes visites, aquestes visites han d’estar dins d’un període
concret, han d’estar realitzades i han de tenir uns tipus de mesura concrets. Tot això comporta
un anàlisi detallat de tots els atributs de cada taula alhora que les seves relacions per poder
arribar a fer la consulta desitjada.

En termes generals puc dir que és en aquest estudi, el primer cas real on he pogut veure com
d’interessant i important és treballar amb una aplicació SIG alhora de gestionar i analitzar
grans volums d’informació.

