
Amenajarea de irigaţii Turlock a ales 
Rubicon pentru măsurarea cu precizie a 
debitului în zona San Joaquin, California
Context
Conform legii privind gestionarea apei în California, 
din 2009 (Legea SBx7-7) obligaţia amenajărilor de 
irigaţii consta în măsurători cu precizie ridicată, 
capacitate de raportare mai bună, şi introducerea 
unei grile de facturare în funcţie de volumul de apă 
consumat.

Amenajarea de irigaţii Turlock (TID) exploata peste 
1200 de stavile manuale, fiecare deservind prin 
rotaţie o medie de şase ferme. Volumul de apă livrat 
era stabilit aproximând debitul la deschidere, funcţie 
de înălţimea deschiderii, debit înmulţit cu durata de 
livrare a comenzii. Precizia depindea de menţinerea 
constantă a nivelului apei, atât în amonte pe canal, 
cat şi în aval, în fiecare din fermele deservite din acel 
punct. Şi chiar dacă nivelul apei din canal rămanea 
constant, modificările topografice şi practicile variate 
de exploatare din ferme făceau ca nivelul din aval să 
difere considerabil între ferme. În acelaşi punct de 
alimentare, se puteau măsura debite considerabil 
diferite, în funcţie de ferma deservită. Precizia de 
măsurare nu era conformă reglementărilor din legea 
SBx7-7, ducând la facturări imprecise.

Din aceste motive TID căuta soluţii de măsurare de 
precizie, şi a început cu un studiu pilot de încercare a 
echipamentelor Rubicon,  FlumeMeter™ şi 
SlipMeter™, comparativ cu sisteme de la alte două 
societăţi, în privinţa preciziei, usurinţei de instalare, a 
necesarului de întreţinere şi privind total costuri.

Soluţie
Deşi mai multe instrumente aveau precizia de 
măsurare corespunzătoare , TID a ales Rubicon ca 
prim furnizor datorită costurilor de instalare şi 
întreţinere cele mai scăzute. În cele mai multe 
cazuri, instrumentele de măsură puteau fi instalate 
numai pe proprietatea fermierului, ceea ce făcea ca 
instalarea şi întreţinerea să devină dificile şi 
costisitoare.  În plus, erau frecvente blocajele 
generate de vegetaţie şi reziduuri, personalul de 
întreţinere trebuind să se deplaseze mereu în teren 
pentru a rezolva problema.

FlumeMeter şi SlipMeter măsoară debitul prin 
metoda cu ultrasunete Sonaray™, care asigură o 
precizie de ±2.5% fără nevoia de liniştire a cursului în 
amonte sau în aval. Aceasta permite montarea în 
canal, în amonte de stăvilarele de control şi punctele 
de consum. Pe lângă măsurarea debitului, stăvilarele 
SlipMeters au integrat  un mecanism de control.

Soluţie de management 

Unul din cele mai importante 
motive pentru alegerea 
echipamentelor Rubicon a fost 
faptul că rămân amplasate in 
canal, spre deosebire de altele 
care trebuiau instalate în zone 
unde nu aveam drept de acces.

Wes Miller, inginer supervizor 
exploatare, Amenajarea Turlock 
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Profilul clientului
Amenajarea de irigaţii Turlock (TID) 
furnizează apă către fermele din 
districtele Stanislaus şi Merced din 
statul California. TID a fost prima 
amenajare de irigaţii din California, 
în prezent acoperind 58,7 mii 
hectare de teren, deservind 4500 de 
clienţi, pe o distanţă de peste 400 
km, prin irigare gravitaţională. În 
zonă se cultivă porumb, ovăz, 
lucerna şi aluni.

Prin montarea pe pereţii canalelor, echipamentele SlipMeter şi FlumeMeter sunt mai accesibile pentru întreţinere decât  orice alternativă   

Studiu de caz

Componentele soluţiei

Hardware

• FlumeMeter x78
• SlipMeter x121

FlumeMeter SlipMeter
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TID a instalat echipamente SlipMeter în 121 locaţii deservind fiecare peste 120 hectare, 
şi de tip FlumeMeter la derivaţii, deservind între 12 şi 119 hectare. Echipamentele 
FlumeMeter sunt montate în cadre de instalare fixate de pereţii canalului, imediat în 
amonte faţă de stăvilarele manuale existente, instalarea fiind rapidă şi cu costuri scăzute.

Cadrul  in care gliseaza stăvilarul face instalarea foarte simplă

Rezultate
TID deţine sisteme de măsurare care sunt considerabil sub eroarea maximă de măsurare 
de ±5% conform SBx7-7, clienţii având încredere într-o facturare onestă conform noilor 
grile de preţuri. Prin acţionarea la distanţă cu sistem SCADA achiziţionat anterior de la un 
alt furnizor datele de exploatare sunt înregistrate automat şi sunt disponibile imediat. 
Serviciile s-au îmbunătăţit de când peste jumătate din amenajare este deservită de 
echipamentele SlipMeter. Datorită controlului integrat, echipamentele se autoreglează 
pentru a menţine debitul constant, chiar în condiţii de variaţie de nivel în amonte şi aval.

Echipamentele SlipMeter se autoreglează continuu pentru a asigura constant debitul necesar, chiar în condiţii 
de variaţii de nivel în aval şi în amonte

Clienţii deserviţi de echipamentele SlipMeters irigă mult mai eficient, putând conta pe 
debite constante. Datorită debitului constant, activitatea de exploatare este 
îmbunătăţită, reducând la minim fluctuaţiile de nivel apărute la stăvilarele acţionate 
manual pe care le-au înlocuit, ducând în consecinţă la un nivel ridicat de servicii 
pentru toţi clienţii, optimizând întreaga activitate de exploatare.

Linia galbena indica debitul masurat si furnizat cu 
consecventa de SlipMeter conform comenzii de 
20 cfs (0,56 m3/s) 

Linia verde indica deschiderea stavilarului 
SlipMeter care se regleaza pentru a 
mentine debitul cerut de 20 cfs (0,56 m3/s) 

CS
-T

ID
-0

2/
21

-R
O

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.

Echipament FlumeMeter montat în amonte de o derivaţie

Instalând 121 SlipMeters care acoperă 
peste 30 mii hectare se asigură servicii 
mult mai bune clienţilor, reducând 
nivelul fluctuaţiilor în întregul sistem,  
ceea ce permite economisirea apei.
Wes Miller, inginer supervizor exploatare, 
Amenajarea de irigatii Turlock




