
In amenajarile de irigatii cu variatii mari si 
neplanificate de cerere, un nivel de apa 
stabil este posibil numai prin automatizare 

Context 

Terenul abrupt din amenajarea de irigatii Naches-

Selah si un sistem de irigatii operat manual si 

imbatranit faceau ca exploatarea acestuia sa devina 

o provocare. In zona exista canale abrupte (cu pante

de pana la 1:500), pe canalul principal existand o

varietate de solutii, in care se combina jgheaburi

suprainaltate, tunele si sifoane.

 In plus, in lipsa unui sistem formal pentru a lansa o 

comanda de apa, si in prezenta unui numar de mari 

utilizatori, cererea era mereu impredictibila. Era 

dificil pentru operatorii de canale sa reactioneze 

suficient de repede la cerere, regland frecvent 

stavilarele in regim manual pentru a mentine nivelul. 

De aici rezulta riscul ca apa sa treaca peste digurile 

canalului, sau sa intervina golirea bazinelor. 

Fluctuatiile mari de nivel ca si deversarile erau la 

ordinea zilei. 

NSID a dezvoltat un plan de imbunatatire pentru 

modernizarea infrastructurii de importanta 

critica, pentru a permite exploatarea mai usoara 

si mai sigura, imbunatatind fiabilitatea livrarii si 

reducand deversarile. Propunerile de instalara a 

unei conducte cu curgere gravitationala si de 

introducere a unui bazin de regularizare pentru 

a pompa mai multa apa in canal in perioadele de 

varf de cerere au fost ambele respinse fiind prea 

costisitoare, atat de construit cat si de exploatat. 

Pana la urma a fost ales planul automatizarii 

canalului principal din amenajarea de irigatii. 

      Solutia 

NSID a inceput colaborarea cu Rubicon in 2007 cu 

o solutie de management, ceea ce a implicat

instalarea de stavilare FlumeGate®  pe canalul

principal care sa fie actionate de la distanta

utilizand pachetul SCADAConnect®. Prin

actionarea la distanta puteau fi facute modificari

mult mai frecvent si mai in siguranta, serviciile

prestate ajungand la grad de imbunatatire

semnificativa.

Totusi, variatiile de cerere foarte mari, si mereu 

neplanificate presupuneau ca stavilarele solicitau 

atentia operatorilor 24 de ore pe zi, chiar si prin 

SCADAConnect. De aceea NSID a cautat un grad 

de automatizare si mai mare, pentru a creste 

performanta si capacitatea de raspuns la cererea 

impredictibila. Datorita capabilitatilor integrate in 

stavilarele FlumeGate, implementarea solutiei 

Network Control pe 13km de canal principal era 

relativ simpla, inclusiv adaugand in retea inca sase 

stavilare FlumeGate. 

 Solutia Network Control si-a dovedit 
din nou cu consecventa capacitatea 
de a raspunde la conditii normale si 
extreme, intr-un sistem complex 
reprezentand o mare provocare 
pentru toti operatorii de canale. 

Justin Harter, Director Exploatare, 

Amenajarea de irigatii Naches-Selah 

Sistem cu jgheab suprainaltat Intrare la unul din cele 5 tunele din canalul principal 

• 13 stavilare FlumeGate

• 1 nod radio

• 3 puncte de control nivel
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Profilul clientului 

Amenajarea de irigatii Naches-Selah 

(NSID) se intinde pe o suprafata de  4500 

hectare in Yakima County, in vecinatatea 

localitatilor Naches si Selah, Washington. 

NSID are in exploatare un sistem de canale 

deschise si de conducte, un sistem vechi 

de 120 de ani. NSID deviaza prin retea 

60 gigalitri de apa anual, pentru a 

deservi 1700 de cultivatori de meri, 

ciresi, peri si proprietari de pasuni. 
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Stavilarul FlumeGate este adaptat exact la 

specificul canalului pe care il regularizeaza 

Network Control se comporta bine la 

regimuri hidraulice solicitante 

Solutia Network Control propusa de 
Rubicon permite amenajarii NSID sa 
exploateze in siguranta un sistem 
complex. Iar prin controlul constant 
al nivelului, am eliminat ingrijorarea 
fermierilor generata de intreruperi 
dese in serviciile de livrare. 

Justin Harter, Director de zona, 

Amenajarea irigatii Naches-

Selah  

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. 

Exploatarea unui sistem complex 

Stavilarele FlumeGate din punctele de 

regularizare utilizeaza solutia 

software NeuroFlo® pentru a se 

coordona automat intre ele, si pentru 

autoreglare continua, asigurand o 

capacitate de raspuns imposibil de 

atins cu comanda la distanta prin 

operatori. 

Solutia Network Control se comporta 

bine in sistemul complex de canale 

deoarece inginerii Rubicon au 

configurat solutia NeuroFlo prin 

modelarea fiecarui bief, echipament, 

conducta, tunel sau sifon, controlate 

cu stavilare Flume Gate. 

Rubicon a realizat modelul mate-

matic al canalului, pe care l-a calibrat 

preluand date din comportamentul 

real al apei din canal. Raspunsul 

FlumeGate este adaptat segmentului 

particular pe care il deserveste. In 

acest fel sunt rezolvate dificultatile 

asociate automatizarii canalelor cu 

dinamica foarte variabila. 

Acum operatorii stabilesc nivelul dorit 

pe fiecare bief din lungimea canalului 

principal, pe care NeuroFlo le 

mentine in regim automat. 

Rezultate 

Dupa ce NSID a implementat in 2012 

solutia Network Control, utilizatorii au 

sesizat imediat capacitatea superioara 

de mentinere a debitelor la punctele 

de consum, permitandu-le irigare 

mai productiva. Chiar fara 

notificari prealabile privind consumul, 

Network Control se asigura ca exista 

suficienta apa pentru a raspunde 

cererii si pentru a mentine nivelului 

stabil, cu o abatere de ±2.5 cm. 

Operatorii nu mai trebuie sa fie 24 de 

ore pe zi disponibili pentru a oferi un 

serviciu fiabil, ceea ce le-a 

influentat semnificativ stilul de 

viata. Riscul trecerii apei  peste 

nivelul digurilor, teama scurgerilor 

sau a deversarilor apartin acum 

trecutului. 
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