
Managementul resurselor de apa 

Studiu de caz 

Tratament echitabil pentru toti consumatorii prin 
masurarea cu acuratete a consumului fiecaruia 

“Acest tip de tehnologie pentru masurarea debitului este esential pentru mai 

buna administrare a resurselor de apa. “ 

Sergio Gahona, Presedinte al Consiliului Regional 

Context 

In zona agentiei de imbunatatiri funciare din Chile 

numite Junta de Vigilancia Río Elqui  (JVRE) apa din 

fluviul Elqui este livrata catre 5000 de fermieri din 

regiunea Coquimbo. Aici se afla o zona agricola de 

importanta majora, care produce struguri pentru export 

si pentru pisco – bautura nationala in Chile, dar si alte 

culturi de fructe si legume. 

Multe zone din Chile devin zone de conflict in crestere, 

deoarece comunitatile locale, societatile de minerit si 

utilizatorii agricoli sunt in permanenta competitie pentru 

resursele foarte limitate de apa. Tensiunile dintre aceste 

grupuri au degenerat intr-un climat de neincredere, 

ajungand la acuzatii ca anumiti beneficiari au utilizat mai 

multa apa decat aveau dreptul. Conflictul s-a exacerbat 

in regiunea Coquimbo, din cauza secetei prelungite, ca si 

prin avansul alarmant al desertificarii. 

In acest mediu, cu incarcatura politica majora, JVRE a dorit sa introduca mai multa 

transparenta in activitatea sa de exploatare, astfel incat toti utilizatorii de apa pentru irigatii sa 

vada ca apa a fost distribuita in mod echitabil, dar si ceilalti utilizatori sa constate ca resursele 

de apa au fost gestionate in mod responsabil. 

Pentru a ajunge la acest nivel de transparenta, JVRE a decis sa implementeze un sistem de 

masurare volumetric de precizie la punctele principale de deviere din Raul Elqui, si sa faca 

aceasta informatie publica. Procesul aplicat de ei pentru verificarea debitului presupunea ca un 

tehnician trebuia sa se deplaseze in fiecare locatie si sa estimeze debitele in temeiul unor 

operatiuni facute manual. 

Zonele de irigatii erau situate in locuri indepartate si cu teren accidentat, departe de conexiuni 

la reteaua nationala electrica. Vizitarea fiecarei zone era un consum enorm de timp, si era si  

riscanta pentru personal, mai ales in conditii de vreme rea. 

Pe langa imbunatatirea preciziei in masurarea debitelor, a frecventei de masurare si siguranta, 

JVRE dorea controlul debitului extras din rau catre retelele de canale. Din cauza reglarii nu prea 

frecvente a stavilarelor era dificil de stabilit ca apa consumata era egala cu drepturile de consum  

ale fiecarui utilizator, pentru irigatii, sau in alt scop. 

Solutie 

Pentru a raspunde acestor necesitati Rubicon a implementat o solutie de management pentru a 

gestiona local sase dintre principalele puncte de consum din zona. Solutia a constat in inlocuirea 

stavilarelor existente cu stavilare FlumeGate®. Reputatia acestora pentru functionare automata, 

si fiabila, in medii dure in intreaga lume le facea solutia ideala pentru Raul Elqui. 

Pentru a monitoriza si gestiona stavilarele FlumeGate de la distanta, Rubicon a instalat la sediull 

central al JVRE o antena radio conectata la un server, avand instalata solutia SCADAConnect®.  
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Profilul clientului 

Junta de Vigilancia Río Elqui (JVRE) 

este o agentie de imbunatatiri 

funciare insarcinata cu gestioanrea 

infrastructurii primare si a    cererilor 

de livrare de apa, extrasa din raul 

Elqui, aflat in nordul statului Chile. 

Apa este furnizata catre 5000 fermieri 

din Valea Elqui, pentru a iriga peste 

23000 hectare prin 880 km de canal. 
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•  7 stavilare automate FlumeGate 

si 1 nod radio 
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Masurarea cu precizie a debitului 

Stavilarele FlumeGate instalate in fiecare din cele sase puncte de derivatie permit ca JVRE sa poata 

masura instantaneu si debitul si volumul. Pe stavilarele FlumeGates sunt instalati senzori ultrasonici 

care masoara nivelul apei atat in amonte cat si in aval. Stavilarul utilizeaza aceste masuratori 

impreuna cu informatiile de pozitie pentru a calcula debitul care il traverseaza. Aceasta informatie 

se vede pe loc pe ecranul dedicat fiecarui stavilar, dar si de la distanta, din dispecerat, utilizand 

pachetul software SCADAConnect. 

Monitorizare si management de la distanta 

Pachetul software SCADAConnect permite operatorilor 

JVRE sa aiba acces la datele de debit pentru fiecare 

stavilar FlumeGate, de la un calculator aflat la sediul 

central din orasul La Serena, aflat la 100km de locul 

stavilarelor. Arhitectura deschisa a SCADAConnect 

permite ca informatiile despre debit sa apara si pe pagina 

web a JVRE, accesibila publicului, facand informatia 

complet transparenta. 

Monitorizarea locala este simplificata prin alerte, pe 

ecran sau SMS, indicand aparitia problemelor de 

exploatare. Cu SCADAConnect, operatorii controleaza 

de la distanta stavilarele, astfel ca modificarile de cerere 

din aval  pot fi asigurate fara deplasari la fata locului. 
Un operator de la sediul central al JVRE utilizeaza 

SCADAConnect pentru a monitoriza debitul Rezultate 

De la implementarea spre sfarsitul anului 2011, 

transparenta operatiunilor JVRE a crescut foarte mult datorita informatiilor precise despre debite 

pe cele sase canale secundare. Acum poate vedea oricine informatia de debit furnizata prin 

FlumeGate la adresa www.rioelqui.cl. Cei 1300 de utilizatori de apa pentru irigatii pot fi siguri 

ca isi primesc cota de apa, iar ceilalti utilizatori au incredere ca agricultorii nu primesc apa mai 

mult decat sunt indreptatiti. 

In plus, JVRE si utilizatorii care iriga au si alte beneficii de cand a fost implementata solutia : 

• Exploatarea stavilarelor de la distanta inseamna mai putine deplasari ale personalului la 

fata locului si capacitate de raspuns rapid la situatii de urgenta

Utilizatorii de apa pentru irigatii beneficiaza de un serviciu mult mai fiabil, debitele fiind 

controlate cu precizie

Deoarece accesul la stavilarele FlumeGates este posibil numai prin parola, potentialul 

pentru o utilizare neautorizata de apa este substantial redus

Capacitatea de livrare in termeni de volum inseamna ca distributia este mult mai

echitabila, in concordanta cu cadrul de reglemenatre in vigoare

Solutia software SCADAConnect permite personalului sa adauge automat noi locatii de

exploatare cand este necesar.

• 

• 

• 

• 

© 2012-2017 Rubicon Water 
Sigla RUBICON si denumirile  FlumeGate, Total Channel Control, TCC  si  SCADAConnect  sunt nume de mărci 

comerciale și de servicii sau nume de mărci comerciale și de servicii înregistrate detinute de Rubicon Water sau 

de societatile sale afiliate din Australia, SUA și alte jurisdicții. Sistemele, componentele, metodologiile și software-

ul furnizate de Rubicon Water pot face obiectul protectiei prin patent si privind drepturi de proprietate a proiectelor 

în Australia și în alte părți ale lumii. 

Email: enquiry@rubiconwater.com 
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Sumarul efectelor 

• Masurarea cu acuratete

a volumului si debitului

• Transparenta crescuta

• Siguranta personalului imbunatatita

• Deplasari reduse ale personalului

• Servicii imbunatatite pentru utlizatori

Informatia in timp real despre fiecare punct de 

consum este afisata public pe pagina web a 

JVRE 

” Aceasta noua tehnologie permite o 

transparenta deplina despre modul 

de alocare a resurselor, pentru ca 

acum cunoastem volumul exact de 

apa livrat catre fiecare consumator 

indreptatit la utilizarea acesteia.” 

Jose Izquierdo, Chairman, JVRE 

” Meritul major al proiectului este ca 

permite masurarea volumului unei 

resurse vitale. Si permite si deplina 

transparenta fata de utilizatori prin 

informatia afisata instantaneu despre 

modul de distributie a apei” 

Felipe Martin, Executive Secretary, 

National Irrigation Commission 

www.rubiconwater.com 

JVRE urmareste in prezent sa extinda programul de masurare si pe alte derivatii pe care 

le gestioneaza pentru a imbunatati si mai mult transparenta si managementul zonei. 

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 

mii de stavilare instalate în sisteme TCC in 15 țări. 

Rubicon Water 

http://www.rioelqui.cl/
mailto:enquiry@rubiconwater.com
http://www.rubiconwater.com/



