
Studiu de caz

In amenajarea Orellana controlul de la distanta
a permis utilizarea mult mai eficienta a apei

Context
Cea mai mare parte a infrastructurii de irigatii din 
Amenajarea Orellana era in stare avansata de 
degradare, inclusiv canalele secundare si cele de 
distributie, un numar de stavilare actionate manual, 
iar masuratorile de debit la punctele de consum 
erau inexistente. Se ajunsese astfel la pierderi 
enorme, pe masura ce apa era distribuita pe 
reteaua de canale spre ferme. Chiar organizatia 
utilizatorilor de apa pentru irigatii era supusa 
presiunilor sa utilizeze mult mai eficient apa pe care 
o primea de la agentia care avea in exploatare 
canalul principal de irigatii din Orellana, Guadiana 
Hydrographic Federation.

Operatorii trebuiau sa se deplaseze la punctele de 
consum pentru a regla manual pozitia stavilarelor 
cand incepea livrarea apei, uneori cu un timp de 
preaviz extrem de scurt. Era nevoie de multa 
deplasare in teren, si era mai mult decat dificil ca 
fermierii sa primeasca un debit de apa stabil, 
eventual fara a face risipa.  

Astfel, pentru directorul tehnic al amenajarii, Adolfo 
Nieto Morcillo, devenise un obiectiv important 
cresterea capacitatii de control la livrarea apei. 

“Obiectivul nostru principal era sa controlam mai 
bine cum este utilizata apa, ca si volumul de 
consum, pentru ca ni se spunea tot timpul ca se 
consuma mult prea multa apa si ca va trebui sa 
devenim mult mai eficienti in utilizarea acesteia” a 
declarat Nieto Morcillo.

Pentru control mult mai bun, pentru cresterea 
eficientei precum si diminuarea pierderilor, 
organizatiile din zona au lansat un program de 
modernizare cu finantare guvernamentala, ceea 
ce implica refacerea canalelor prost intretinute si 
introducerea unei tehnologii pentru masurarea de 
la distanta a debitelor livrate la punctele de 
consum.

Solution
In amenajarea Orellana au fost inlocuite toate cele 
27 de la punctele de consum cu stavilare 
automate – 26 stavilare de tip FlumeGate® si un 
stavilar de tip SlipMeter®, si a fost instalat un 
server in dispeceratul din localitatea Don Benito 
pe care ruleaza solutia software Confluent 
proiectata de Rubicon. La fiecare stavilar a fost 
instalat un modem 3G pentru intercomunicatia cu 
serverul si cu telefoanele inteligente ale 
operatorilor.

Am ajuns la o munca mai usoara si in 
timp mai scurt, pentru ca operatorii 
nu mai trebuie sa se deplaseze ca 
inainte, dar si pentru ca stavilarele 
automate ne asigura un debit stabil.

Adolfo Nieto Morcillo,  
Director tehnic, Amenajarea de irigatii 
Orellana 

Spania
Don Benito, Extremadura

Profilul clientului
Organizatia de utilizatori de apa pentru 
irigatii Comunidad de Regantes del 
Canal de Orellana este situata in zona 
Extremadura din vestul Spaniei. 5000 
de utilizatori de apa cresc in zona 
porumb, orez si tomate. Amenajarea 
pentru irigatii Orellana deserveste cu 
apa 40000 de hectare, exclusiv 
gravitational. Apa este extrasa din 
canalul principal Orellana, cu lungimea 
de 113 km, canal aflat in administrarea 
agentiei  Confederación Hidrográfica 
del Guadiana.

Componentele solutiei

Software

SCADAConnect

Hardware

SlipMeterFlumeGate

Inainte Dupa

•  26 stavilare tip FlumeGate
•  1 stavilar tip SlipMeter

Soluţie de management 
la distanţă
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Rezultate
Stavilarele sunt prevazute cu sistem integrat de masurare a debitului si a nivelului apei si 
pot fi programate de la distanta pentru un anumit debit, sau pentru a mentine automat un 
anumit nivel in amonte sau in aval. Astfel operatorii au un grad ridicat de control, 
permitandu-le sa gestioneze apa cu multa eficienta. Toate manevrele efectuate pot fi 
supravegheate in regim centralizat din dispecerat, iar operatorii din teren pot monitoriza si 
regla stavilarele prin telefonul inteligent, fara a fi necesara deplasarea la fata locului.

Despre Rubicon Water
Rubicon Water oferă tehnologie avansată care 
optimizeaza irigația gravitațională, asigurand 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 30000 de stavilare instalate în sisteme TCC in 15 țări.

Anterior totul era munca manuala. Un 
operator, sau un superior, se deplasau la 
fiecare stavilar pentru deschidere sau 
inchidere manuala, in functie de 
necesarul de apa. Acum nu mai este 
necesara deplasarea la cele 27 de 
stavilare automate, pentru ca ele se pot 
regla automat de la distanta, fie prin 
telefonul inteligent, fie prin interfata 
SCADA din dispecerat.
Adolfo Nieto Morcillo, Director tehnic Orellana 

Operatorii urmaresc si controleaza stavilarele din dispecerat

In plus, datorita masuratorilor de precizie, in amenajarea de irigatii Orellana exista o evidenta 
exacta a consumurilor, pe fiecare ferma, sau organizatie de udatori, si pentru fiecare tip de 
cultura, ceea ce confera o imagine detaliata despre eficienta in distributie a apei de la un 
sezon de irigatii la altul.

Fernando Mena López, unul din responsabilii de sector din amenajare, afirma ca noul sistem 
le-a transformat integral regimul de exploatare al amenajarii.

“Pana acum ne foloseam de batardouri pentru a incerca sa mentinem un nivel constant. 
Acum munca asta este facuta de stavilarele automate. Indiferent de nivelul mai ridicat sau 
mai scazut al apei, stavilarul de deschide sau se inchide pentru a livra exact debitul necesar. 
Nu mai trebuie trimis un om la fata locului. In momentul in care de la agentia furnizoare mi 
se transmite ca a inceput livrarea apei, indiferent de locul in care ma aflu ma folosesc de 
telefonul mobil pentru a regla automat stavilarele.

Ar fi de interes chiar sa functionam cu si mai multe stavilare automate. Ne-ar scuti de un 
mare volum de munca manuala, si am avea si un control mult mai bun asupra consumului 
de apa. De fapt, de asta le-am si recomandat tuturor celor din zona!”

Unul din stavilarele de tip FlumeGate la unul din punctele de consum

Video pentru amenajarea Orellana la adresa: 
https://www.youtube.com/watch?v=ilOZbZKXUJc




