
Contextul 

Modernizare pe etape 

Amenajarea de irigaţii  Fen River din provincia 

Shanxi din China constă din două bazine şi trei diguri 

care deviază apa din Fen River către cinci canale 

principale de irigaţii şi pentru uz industrial. Seceta 

îndelungată multi-anuală a generat lipsă acută de 

apă, la care s-a adăugat cererea în crestere din 

partea utilizatorilor casnici şi industriali.  

Construită în 1950, infrastructura zonei era compusă 
din stăvilare acţionate manual, aproape fără nici un 
punct de măsurare a debitului. Eficienţa distribuţiei 
sistemului, care includea canalele către ferme, era 
aproximată teoretic ca fiind 45%, adică cea mai mare 
parte a apei era pierdută înainte de a ajunge pe 
câmpurile fermierilor. 

Din păcate, debitele foarte scăzute la intrarea în 
reţea, pe mai mulţi ani, au făcut ca distribuţia apei, în 
mod cât de cât fiabil, şi echitabil, să se facă cu 
dificultate. Lipsa apei devenise obisnuinţă, mai ales 
pentru utilizatorii cu ferme situate spre capăt în aval. 

Prin directivele cu rol catalizator de la nivelul 

autorităţilor centrale pentru modernizarea irigaţiilor 

din întreaga zonă, agenţia responsabilă cu irigaţiile 

din amenajarea Fen River trebuia să caute o soluţie. 

Planul privind Reforma în Utilizarea Apei, ca şi 

Planul de Dezvoltare, prevedeau ca obligatorie o 

eficienţă în distribuţie cu minim 20% mai mare, prin 

modernizarea infrastructurii. 

Tradiţia era că modernizare însemna sa fie betonaţi 
pereţii canalelor şi sa fie înlocuite stăvilarele. Dar 
noul Plan de Modernizare pentru utilizarea apei în 
mediul rural a impus amenajărilor de irigaţii şi 
introducerea automatizarii, măsurarea debitelor şi 
colectarea de date relevante, cel mai târziu în 2020. 

Soluţia 

Rubicon a aplicat cu succes mai întâi un proiect pilot, 
în 2010, şi după succesul acestuia în două sezoane 
a implementat tehnologia TCC® Network Control. 
Prin proiectul pilot a fost necesară instalarea de 
stăvilare FlumeGate® pe canalele principale şi 
secundare. In prezent, în etapa automatizării, soluţia 
software NeuroFlo® coordonează şi controlează 
automat stăvilarele, pentru a optimiza livrarea şi a 
elimina scurgerile. SCADAConnect® asigură controlul 
la distanţă şi culegerea de date. 

In acest fel, eficienţa în distribuţie în amenajarea Fen 
River a crescut fără cheltuielile sau întreruperile 
majore pe care le implica betonarea tuturor pereţilor 
canalelor. In sistemul integrat în stăvilar de măsurare 
a debitului şi nivelului, şi comunicaţia la distanţă, au 
permis modernizarea, dar şi ca obiectivul de 
măsurare şi colectare date sa fie îndeplinit cu un 
singur tip de echipament. Astfel în cazul specific 
amenajării Fen River a fost aplicată alternativa cu 
costuri mai mici decât betonarea, care era şi mai 
simplă, integrând componentele de control, 
automatizare, măsurare şi comunicaţii. 

Inainte Dupa 

Studiu de caz 

China 
Provincia Shanxi 

Profilul clientului 

Amenajarea de irigaţii Fen River 

din bazinul Fluviului Galben din 

China este administrată de agenţia 

pentru irigaţii la nivel local. In zonă 

sunt 100000ha, apa fiind furnizată 

prin rotaţie către sute de mii de mici 

proprietari cultivatori de cereale - 

grau, porumb si legume. 

Apa este distribuită prin 420 km de 

canale principale si peste 3,000 km 

de canale secundare mici, de fermă, 

gestionate de aceeasi autoritate. 

Componenta solutiei 

 Software 

SCADAConnect              NeuroFlo      Visualisation 

  Hardware 

   FlumeGate     SlipMeter 

SlipGate Radio Network 

• 75 stăvilare FlumeGate

• 39 stăvilare SlipMeter

• 2 stăvilare SlipGate

• 4 noduri radio

Creşterea eficienţei în amenajarea Fen River 

cu infrastructură modernizată în etape, de la 

proiect pilot la automatizare completă 



Rezultate 

Proiectul pilot a fost cel care a permis amenajării Fen River să evalueze costurile şi beneficiile 

soluţiei, şi colaborării cu Rubicon pentru a dobândi o mai bună înţelegere privind un nou concept 

de gestionare a resurselor de apă. Acesta le-a permis şi să testeze capacitatea stăvilarelor 

FlumeGate de control a debitelor în condiţii locale dure, inclusiv în condiţiile unor temperaturi 

hibernale foarte scăzute, din timpul unor irigaţii făcute iarna. 

Stăvilarele FlumGate s-au dovedit a fi robuste în acele condiţii severe, măsurând debitele chiar la 

temperaturi de -20°C. Impreună cu pachetul software SCADAConnect al Rubicon, stăvilarele au răspuns 

tuturor condiţiilor de tehnologie informatică şi de comunicaţii cerute de autorităţile din China. 

Remarcând performanţele atinse în proiectul pilot, conducerea amenajării Fen River a propus  unui 

organism de analiză, China Irrigation and Drainage Development  Center (CIDDC), să evalueze 

mai în detaliu proiectul pilot şi să compare costurile şi beneficiile prin implementarea soluţiei 

Network Control la nivelul întregii amenajări,  cu costurile soluţiei alternative, de betonare a tuturor 

canalelor, şi înlocuirea stăvilarelor existente doar cu unele noi dar de acelaşi tip, acţionate manual. 

Din raportul CIDDC a rezultat că generalizarea soluţiei Network Control: 

• Va asigura fermierilor servicii evident mai fiabile, dar şi mai echitabile şi mai flexibile

• Poate duce pe canale de pământ (nebetonate) la creşterea cu pană la 20% a eficienţei

în distribuţie

• Poate fi implementată la 25% din costul betonării, şi permite identificarea uşoară a

zonelor cu pierderi mari, pentru eventuala betonare doar locală

• Poate fi pusă în practică mult mai rapid decât betonarea canalelor 

• A fost cea mai eficientă metodă de reducere a pierderilor. Costul fiecărui procent de

îmbunătăţire în eficienţa distribuţiei, în condiţiile specifice solului din amenajare, a fost

pentru soluţia Network Control de 1.9milioane RMB ($300.000) faţă de  8.9milioane

RMB ($1.4 milioane) prin betonare.

• Trebuie utilizată şi în alte zone mari de irigaţii pentru atingerea obiectivelor de

modernizare

CIDDC a concluzionat că aplicarea soluţiei Network Control trebuie generalizată. La sfarşitul lunii

februarie 2016 era deja încheiată implementarea soluţiei Network Control pe Canalul Principal

Est, de 56km, şi pe un canal secundar de 17 km.

Interfaţa SCADAConnect, in limba chineză, asigura operatorilor  

din centrul de control Fen River informaţii de debit şi nivel in timp real. 

După două sezoane de irigaţii ne-am convins că 

tehnologia răspunde nevoilor noastre. 

Stăvilarele FlumeGate s-au dovedit foarte fiabile, 

dând măsuratori precise şi controlând cu precizie 

debitul. Implementarea soluţiei Network Control a 

permis să atingem toate obiectivele de modernizare, 

asigurând fermierilor servicii mult mai flexibile şi 

mai fiabile. O recomand călduros şi altor amenajări 

de irigaţii. 

Li Ming Xing, Director, Fen River Irrigation Authority 

Sistemul indeplineste atât obiectivele de 

modernizare cat şi de tehnologia informatiei şi 

este cel potrivit şi pentru modernizarea zonelor 

de dimensiuni foarte mari din China. 

Raport privind aplicarea măsurilor de modernizare 

CIDDC Est, 2012 
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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, mărind cantitatea de apă disponibilă și 

îmbunătățind viețile fermierilor. 

Infiintată în anul 1995, societatea Rubicon Water are peste 30 mii de 

stăvilare instalate în sisteme TCC in 15 țări. 
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