
Studiu de caz

Apă disponibilă şi în perioadele lungi 
de secetă prin automatizarea canalelor

În amenajarea de irigaţii Frenchman Cambridge (FCID) a 
fost modernizată reţeaua de canale pentru a putea 
asigura apa la cerere şi pentru a îmbunătăţi modul de 
gestionare a rezervelor de apă în mod sustenabil. Prin 
implementarea soluţiei Rubicon numite Total Channel 
Control™ (TCC™), amenajarea furnizează apa în mod 
controlat cu precizie de excepţie. Economiile generate 
prin irigarea de precizie aduc beneficii semnificative 
culturilor şi cresc sustenabilitatea întregului bazin 
hidrografic.

Prin furnizarea apei cu precizie, poate fi reţinută ca 
rezervă mai multă apă, ceea ce asigură o mai mare 
capacitate de furnizare în perioadele de secetă 
îndelungată. Iar nivelul mai ridicat de servicii permite 
fermierilor să ia decizii mult mai precise în gestionarea 
culturilor, acestea primind apa doar când e necesară şi cu 
frecvenţa necesară. Aceasta duce la recolte mai mari pe 
hectarul de apă irigat.

Context
În ultimul deceniu, bazinele de apă de rezervă de pe râul  
Republican nu se mai reumpleau la nivelul aşteptat, astfel 
încât amenajarea de irigaţii nu mai putea furniza 
fermierilor cu consecvenţă apa pentru irigaţii. Irigatorii fie 
roteau culturile, fie lăsau parcele nelucrate, crescând 
plantele în regim de stres şi folosind apa din fântâni, dacă 
era disponibilă. Cu o atenţie crescută pentru creşterea 
eficienţei în exploatarea sistemului, amenajarea s-a 
concentrat pe eliminarea pierderilor din canale şi din 
ferme, imbunătăţind simultan serviciile oferite.

FCID a început investiţia în infrastructură de distribuţie 
din 1980. Îmbunătăţirile au început instalând în locul 
canalelor laterale foarte mici conducte îngropate din PVC 
de 30 pana la 45 cm. Au fost instalate sisteme SCADA în 
mai multe puncte, pentru a monitoriza şi controla mai 
bine debitul. Dar exploatarea manuală a canalelor 
principale facea ca echilibrul dintre cerere şi ofertă să fie 
greu de realizat, iar fermierii irigau în secvenţe de câte 24 
de ore. Deseori aceasta însemna că volumul de apă 
aplicat nu putea fi adaptat cu precizie deficitului de 
umiditate din sol.

Pentru ca apa stocată ca rezervă sa fie utilizată cu 
beneficii maxime, FCID a investit în soluţia Total Channel 
Control (TCC) pentru a preveni pierderile din exploatare 
prin deversare, pierderi generate prin ajustările de debit 
făcute manual fără frecvenţa necesară, ca rezultat al 
exploatării în regim manual a sistemului.

Soluţia
În amenajare s-a înţeles că instalând stăvilare de 
regularizare etanşe în toate structurile din reţea, 
modernizarea canalelor poate permite funcţionarea 
acestora ca serie coordonată de capacitaţi de rezervă, 
care asigură fermierilor cu precizie, la cerere, debitele 
necesare.

Pe canalul Cambridge au fost instalate stăvilare de tip 
FlumeGate™ pentru a capta apa şi a o livra în sistem, 
prevenind deversările în activitatea de exploatare. 
Stăvilarele automate asigură măsurarea precisă şi 
continuă a debitelor şi sunt coordonate prin soluţia 
software de management, adaptând cu precizie oferta la 
cerere pe întreaga lungime a reţelei, 24/7 ore.

Un sistem de control distribuit se foloseşte de măsurarea 
debitului pentru a-şi regla în mod continuu poziţia 
fiecarui stăvilar de pe canal, astfel încât debitul livrat 
răspunde cu precizie cererii din aval, deversările 
neintenţionate de la capete fiind astfel eliminate.

Anterior instalarii TCC, o scădere a cererii în aval ducea 
imediat la risipă de apă prin deversare. Acum întregul 
volum de apă din bazin este captat în canalul Cambridge, 
nivelul fiind crescut automat prin software, reţinând orice 
volum în exces, pentru utilizare în viitor.

Cunoscând volumul de apă disponibil pe canal, este 
posibilă preluarea de comenzi la debite precise, ceea ce 
dă încredere, ştiind că numai volumul de apă cerut este 
livrat zilnic pentru a satisface solicitările fermierilor.

Soluţie de Control în Reţea

Am crescut eficienţa prin 
reducerea pierderilor, atât la 
baraj cât şi la capătul canalului. 
Astfel putem menţine o 
cantitate de apă ca rezervă 
pentru anul viitor.

Brad Edgerton, Director General FCID

SUA
Cambridge, Nebraska

Profilul clientului
Amenajarea de irigaţii FCID  trebuie 
să asigure apă pentru peste 18200 
hectare, către 4 sisteme de canale 
pe o distanţă de 251 km.

În amenajare sunt 400 utilizatori. 
Prin adoptarea soluţiei de control 
autonom amenajarea furnizează 
apa exact la nivelul cererii şi 
menţine mai multă apă în stocare, 
asigurând o mai mare certitudine 
privind capacitatea de livrare.

Componentele soluţiei

Software

Hardware

• FlumeGate x68
• SlipMeter x1

SCADAConnect

FlumeGate SlipMeter Radio Network

Network 
Visualisation
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Despre Rubicon Water
Rubicon Water oferă tehnologie de vârf care 
optimizează irigaţia gravitaţională, asigurând o 
eficienţă operaţională şi de control fără precedent, 
făcând apa mai accesibilă şi îmbunătăţind vieţile 
fermierilor.

Infiinţată în 1995, Rubicon are instalate peste 35000 
stăvilare si echipamente în sisteme TCC™ în 15 state.
.

2020

Tehnologia TCC intră în 
exploatare din 13 iulie  
2020

Rezultate
Prin acest proiect exploatarea bazinelor de rezervă din amenajare s-a îmbunătăţit, având informaţii 
despre cerere în timp real, care poate fi utilizată pentru a furniza cu precizie debitele strict necesare 
pentru a răspunde nevoilor din aval. Volumul de apă ţinut ca rezervă permite adaptarea la debitele 
solicitate. Astfel de informaţii permit operatorilor să reducă la minim situaţiile de indisponibilitate 
de apă, devenind livrabilă apa care curgea anterior prin sistem în mod necontrolat, fără a genera 
beneficii.

Soluţia Rubicon numită Total Channel Control a transformat reţeaua de canale într-un sistem de 
stocare în care livrarea apei la fiecare punct de consum este precis controlată. Livrările de apă sunt 
adaptate exact la nivelul cererii, reducând livrarea peste necesar şi păstrând mai multă apă ca 
rezervă pentru utilizare ulterioară pe durata sezonului. În acelaşi timp nivelul apei la punctele de 
intrare în ferme este strict controlat, asigurând fermierilor un nivel îmbunătăţit de servicii.

Prin stăvilarele automate ne asigurăm ca în amenajarea FCID sunt transferate numai volumele de 
apă cerute, când sunt necesare. Astfel deversările la derivaţia către un baraj din zonă şi cele de la 
capătul reţelei sunt considerabil reduse. Eficienţa în transport în amenajare a crescut după 
eliminarea deversărilor. În amenajarea de irigaţii FCID se pot genera rezerve mult mai mari de apă 
de la un sezon la altul.

Eliminarea pierderilor din exploatare prin deversare

De la punerea în funcţiune a soluţiei TCC, pierderile prin deversare au fost practic eliminate, aşa 
cum rezultă din datele de mai jos, prezentate de USBR. Conform graficelor, pierderile din intervalul 
2016-2019 au fost în medie de 0,27 m3/s, 0,18 m3/s, 0,16 m3/s şi respectiv 0,25 m3/s.

După instalarea TCC in 2020, valoarea medie a pierderilor pe canalul Cambridge s-a redus la 
0,01 m3/s. Acest nivel de pierderi poate fi însă atribuit unui episod de ploi torenţiale în zonă, 
ajungând la finele lunii iulie la un nivel de precipitaţii de aproape 2 cm, asa cum se vede pe graficul 
pentru 2020. Apa economisită este acum la dispoziţia fermierilor, sau ţinută ca rezervă pentru 
utilizare viitoare.

Sustenabilitatea bazinului râului Republican a fost mult îmbunătăţită prin aplicarea sistemului TCC, 
prin recuperarea apei anterior deversate din canalul Cambridge, reţinând acum apa ca rezervă, şi 
permiţând un regim de livrare care să răspundă mai multor scopuri, cum ar fi refacerea apei în 
pânza freatică, creşterea fluenţei de livrare, o producţie crescută, protecţia habitatului animalelor 
sălbatice şi o bună conformare la reglementări. 

Volumul deversărilor din Canalul Cambridge în intervalul 2016-2020 
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Toate 
amenajările de 
irigaţii ar trebui 
să ia în 
considerare 
automatizarea 
şi creşterea 
eficienţei, mai 
ales dacă se află 
într-o zona cu 
deficit de apă, 
unde valoarea 
apei este mare.

Brad Edgerton, 
Director General FCID

Brad Edgerton, director general FCID, la o structura de 
stavilare FlumeGate instalate pe canalul Cambridge.




