
 la debit constant, pentru 2500 clienti 
        Eficienta in distributia apei a crescut de la 70% 

la 90%, economisind anual 39 gigalitri de apa 

in amenajarea de irigatii Shepparton  
Context 

In amenajarea de irigatii Shepparton, tipica pentru 

bazinul raului Murray, 30% din apa destinata 

uzului agricol se pierdea in reteaua de canale. 

Activitatea fermierilor era ineficienta datorita  unui 

serviciu de slaba calitate al furnizorului de apa. 

Principalele probleme erau: 

• Regularizarea manuala in reteaua de canale

facea ca apa care depasea nevoile fermierilor sa

fie risipita, prin deversare

• Astfel de practici faceau ca nivelul apei sa fie

oscilant, ducand la debite fluctuante la punctele de

consum, si implicit la risipa pana la nivelul fermei

• Nevoia de a comanda apa la agentia furnizoare cu

pana la patru zile in avans facea ca fermierii sa nu

poata acoperi la timp nevoile de apa ale culturilor

• Un bun management al canalului era imposibil cat

timp masuratorile de debite erau rare si imprecise

• Masurarea imprecisa si scurgerile la punctele de

consum duceau la o distributie inechitabila

• Zonele in care apareau scurgeri de apa in mod

necontrolat erau dificil de identificat.

Bazinul Raului Murray gazduieste o zona 

agricola care contribuie cu peste o treime la 

necesarul de alimente din Australia. 

Consumul exagerat de apa a dus si la 

degradarea zonelor cu importanta ecologica 

pe lungimea de 2500km a acestuia.  

Programul numit Living Murray a fost initiat din 

necesitatea asigurarii unei productii agricole 

sustenabile, ca si pentru a restabili sanatatea 

unor zone din bazinul raului. Caracteristica 

programului a fost modernizarea unei 

infrastructuri de irigatii vechi si ineficiente. 

Solutie 

Modernizarea zonei de irigatii Shepparton a fost 

finantata prin programul Living Murray in schimbul 

unei cote din apa recuperata prin automatizare. 

Esenta proiectului a consta in implementarea unei 

solutii integrate de control a retelei functie de cerere 

in cea mai mare parte a zonei, precum si o 

rationalizare a activelor sub-utilizate, remedierea 

canalului si inlocuirea catorva conducte. 

Solutia a implicat: 

• Inlocuirea echipamentelor actionate

manual cu stavilare FlumeGate®

• Instalarea la punctele de consum de stavilare

automate FlumeGate® si  SlipGate®

• Extinderea retelei de radio telemetrie.

• Automatizarea regularizarii canalului cu

software NeuroFlo® si SCADAConnect®

• Automatizarea relatiilor cu clientii, inclusiv

comenzile, verificarea drepturilor, planificarea

livrarilor si angajamente privind utilizarea

Livrarea automatizata a apei a permis 

un control mult mai bun, monitorizare, 

eficienta sporita si servicii mai bune 

pentru clienti. 

Goulburn-Murray Water 

Nod radio si stavilare FlumeGate pentru regularizare in     Punct consum cu stavilar automat Slipgate 

Canalul principal East Goulburn 

Studiu de caz 

Australia 
Shepparton, Victoria 

Profilul clientului 

Goulburn-Murray Water (G-MW) 

Shepparton este una din cele sase zone 

alimentate gravitational si administrate 

de Goulburn-Murray Water. In zona 

exista peste 700km de canale, care 

deservesc 2500 clienti si utilizeaza pana 

la 150 gigalitri de apa anual. 

Living Murray 

Programul de mediu Living Murray 

urmareste sa transfere 500 gigalitri de 

apa pentru consum catre sase zone 

mlastinoase, lacuri si campii inundate 

cu semnificatie internationala din 

bazinul raului Murray din Australia. 

Componentele solutiei 

Software 

SCADAConnect Network NeuroFlo Customer 
Visualisation Connect 

Tariffs, Rates & Orders, Rotations  Rights & Automatic 
Invoicing & Scheduling Compliance  Delivery 

Hardware 

FlumeGate SlipGate Radio Network 

• 760 stavilare FlumeGate pentru
regularizare

• 27 de puncte de consum prevazute
cu stavilare FlumeGate

• 875 de puncte de consum prevazute
cu stavilare SlipGate

• Retea cu 11 noduri radio

Apa pentru irigatii la cerere, si la 



Cele doua componente majore erau 

automatizarea capacitatii de reglare si 

automatizarea activitatilor cu clientii. 

Activitati automatizate cu clientii 

Softul Rubicon permite clientilor sa 

lanseze comenzi prin internet, sau prin 

telefon, 24 de ore pe zi. La primirea unei 

comenzi softul gestioneaza automat 

procesul de planificare, incepand cu 

verificarea dreptului clientului de a primi 

apa, pana la a da comanda de 

deschidere a alimentarii la punctul de 

acces al clientului, ca si de inchidere 

dupa intervalul de timp alocat. 

Consumul de apa este inregistrat 

automat si transmis prin internet sau 

telefon, clientii putand sa-si gestioneze 

mai bine programul de irigatii. 

Automatizarea regularizarii 
canalelor 

Prin retea radio, fiecare stavilar 

FlumeGate comunica constant cu cel 

invecinat si cu serverul central, 

impartasind date de nivel si de debit in 

timp real. NeuroFlo utilizeaza aceste 

informatii, ca si modele matematice 

proprii de comportare hidraulica, pentru a 

coordona toate stavilarele Flumegate din 

retea. 

Astfel livrata doar cantitatea necesara 

pentru a acoperi cererea din aval. 

Echilibrand oferta cu cererea, nu mai 

au loc deversari iar fluctuatiile de nivel 

sunt minimizate, ducand la debite mari, 

cu consecventa, pentru fermieri.

Rezultate 

Proiectul, derulat doi ani, si incheiat in 

2009, a adus urmatoarele imbunatatiri 

importante : 

• Eficienta in livrare de 70% in sezonul

2007/08, si pana la 90% in sezonul

2010/11

• Control si planificare imbunatatite cu

date complete in timp real

• Conformitate cu conditiile legale de
masurare si raportare

• Sistem fiabil pentru fermieri, cu
livrare aproape la cerere, ceea ce le
permite sa maximizeze recolta
pentru fiecare litru de apa utilizat

• Mai multa responsabilitate, deplina

transparenta si regim mai echitabil

pentru toti utilizatorii de apa

Prin imbunatatirea eficientei in livrare 

au fost economisiti anual 39 gigalitri de 

apa. Din acest total, 29 gigalitri au fost 

transferati programului Living Murray. 

Aceasta cantitate de apa este pastrata 

in stocare si eliberata periodic pentru a 

alimenta lacurile si mlastinile. 

Sondaj de opinie - fermieri 

Din cei 25 de fermieri din Shepparton care  

au raspuns la sondaj dupa modernizare : * 

• 100% au fost de acord ca debitele primite la punctele

lor de consum au fost mai stabile

• 100% au fost de acord ca automatizarea le-a

adus beneficii

• 92% au fost de acord ca timpul mai mic de plasare

a comenzilor le-a adus beneficii

• 100% au fost de acord ca le-a fost benefica

confirmarea pe loc a comenzilor

Clientii cu sisteme de masurare 

automate au avut intotdeauna pareri 

pozitive despre impactul acestei 

functionalitati asupra practicilor de 

irigare. Impreuna cu tehnologia de 

automatizare a canalelor si reteaua 

extinsa de telemetrie, noile sisteme de 

masurare ofera un nivel de servicii 

imbunatatit si capacitate operationala 

imens imbunatatita pentru G-MW. 

Raport anual 2010 Goulburn-Murray. 

Canalul nostru a fost automatizat, noi 

fiind in Shepparton la cap de zona de 

irigatii. Debitul din timpul irigatiilor de 

toamna nu a mai fost variabil pentru 

prima oara in ultimii 14 ani. Acest 

lucru poate fi atribuit stavilarelor 

FlumeGates instalate in canal. 

Utilizator din Shepparton 
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Surse de economisire a apei 

Cea mai mare parte a economiilor de apa s-a datorat solutiei Network Control (57%) 

si automatizarii din punctele de consum. 

Reparatii canal 1% 

Automatizare 

Canal (*) 57% 

Rationalizare 

canal 4% 

Rationalizare 

la punctele  

de consum 3% 

Inlocuiri de  

echipamente la  

punctele de  

consum 35% 

Source: Audit of Water Savings, Shepparton and Central Goulburn 1-4, Cardno November 2011. Note: Water recovered is calculated

using longterm average (long-term cap equivalent)

* Analiza dupa modernizare in 2008 a zonei de irigatii Goulburn

– Murray, administratia locala din statul Victoria

Despre Rubicon Water 

Rubicon Water oferă tehnologie avansată care 

optimizeaza irigația gravitaționala, ceea ce asigura un 

grad de eficiență operațională și de control fara 

precedent, marind cantitatea de apa disponibila și 

îmbunătățind viețile fermierilor. 

Infiintată în anul 1995, societatea Rubicon Water are 

peste 30 de mii de stavilare instalate în sisteme TCC 

in 15 țări. 

(*) In sistemele de irigatii cu apa transportata prin pompare economia de 
apa duce la reducerea proportionala a consumului de  energie electrica. 
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