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APLICACIONS

Visualització de dades en continu i en temps real des d’una central de recepció de dades al mateix
Ajuntament  i a les EDAR.

Avaluació de la càrrega contaminant de les aigües residuals a diferents punts del sistema de sanejament.

Recollida automàtica de mostres d’aigua residual en diferents punts de la xarxa de col·lectors en alta
en el moment que es detecti un episodi de contaminació i així poder determinar l’origen de la mateixa.

Gestió i regulació de les EDAR.

Recopilació de dades pel càlcul de Descàrregues del Sistema Unitari al medi receptor, amb la finalitat
de poder plantejar futures mesures pal·liatives (dipòsits, etc...) en base als ordres de magnitud mesurats
realment.

INTRODUCCIÓ

L’Ajuntament de Sabadell està posant en marxa, mitjançant un contracte amb la
Companyia d’Aigües de Sabadell SA (CASSA), un sistema informatitzat de control de
la contaminació de les aigües residuals a Sabadell (SICARS), integrat per 9 estacions
fixes automàtiques localitzades en punts estratègics de la xarxa de col·lectors en alta i
a l’entrada i sortida de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) de Sabadell.

METODOLOGIA

Existeixen 3 tipus d’estacions:
·Estació bàsica
·Estació entrada EDAR
·Estació sortida EDAR

Els elements que integren com a mínim cada tipologia d’estació són:
·Sensor de pH amb sensor de temperatura incorporat
·Sensor de conductivitat
·Sonda de matèria orgànica
·Sonda de sòlids en suspensió/terbolesa
·Mostrejador automàtic
·Cabalímetre (només en la xarxa de col·lectors en alta,
 a les EDAR s’aprofita la lectura que ja es disposa a la planta)
·Sistema de captació d’aigua residual

L’estació de sortida EDAR inclou:
·Sensor d’oxigen dissolt
·Sonda de nitrats
·Analitzador nitrogen amoniacal
·Analitzador d’ortofosfat

Totes les estacions consten de sofware SCADA (Quasar), d’autòmat i comunicació ADSL.
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