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SC  CUSBAC SA Bacău  
producător armături industriale din oţel, utilaje şi echipamente hidromecanice pentru energetică, irigaţii, 
alimentări cu apă şi canalizări, echipamente acţionare armături, având Sistemul de Management al Calităţii 
certificat de SRAC şi IQNet, conf. ISO 9001:2008; ISO14001-2004 şi OHSAS18001-2007. 
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DESTINATIE 

Stavilele cu clapetă deversoare inclusǎ sunt echipamente hidromecanice din oțel de închidere, deschidere și 

reglare, etanşare cauciuc pe metal.   

Sunt utilizate în cadrul amenajărilor hidrotehnice, acumulări, bazine, canale de irigaţii, desecări, a captărilor de apă, 

etc., pentru spălarea depunerilor și descărcare controlată în caz de viitură (prin deschiderea stavilei), menținerea unui 

nivel de apǎ constant, reglarea cotei de retenţie a nivelului apei (prin reglajul înclinației clapetei si deversarea apei prin 

partea superioarǎ) precum şi evacuarea plutitorilor şi a ghieţii (prin coborârea clapetei deversoare). 

Clapeta deversoare are o formǎ hidrodinamicǎ. 

 

DESCRIERE CONSTRUCTIVA 

- Corpul stavilei: este în formǎ de cadru închis, realizat din profile ambutisate din oțel carbon placat cu  oțel inoxidabil 

în zona etanșǎrii.  

- Sertarul stavilei: este în formǎ de dreptunghi nervurat pe spate, prevǎzut pe partea din aval cu o garniturǎ specialǎ 

cu care se asigurǎ etanșarea pe conturul din oțel inoxidabil. In partea superioarǎ, stanga și dreapta, sunt montate în 

oglindǎ douǎ scuturi din oțel carbon placate cu oțel inoxidabil. Acesta sunt fixate și se deplaseazǎ odatǎ cu sertarul,  

având rolul de etanșare lateralǎ pentru clapeta deversoare. 

- Clapeta deversoare: construcţie sudată din oţel carbon, fixată cu lagăre de sertarul stavilei, având o mişcare de 

rotaţie de 75°. 

- Sistemul de acționare: hidraulic (doi cilindri hidraulici cu dublu efect pentru stavilǎ și un cilindru  pentru clapeta 

deversoare). 

- Limitare cursǎ: doi limitatori electrici (pentru sertar) și un traductor unghiular de poziţie, cu semnal de ieşire unificat 

4...20 mA (pentru clapeta deversoare). 

 

DESCRIERE FUNCTIONALA 

Stavilele cu clapeta deversoare inclusǎ sunt acţionate cu ajutorul a trei cilindri hidraulici (doi cilindri stavila și un 

cilindru clapeta deversoare), de la un grup de pompare. Uleiul sub presiune acţionează pistoanele cilindrilor cu dublu 

efect asigurând deschiderea / închiderea stavilei precum și a clapetei deversoare. Comenzile se pot realiza de la un 

tablou electric de forţă, comandă şi semnalizare în două moduri:  

- manual, prin acţionarea butoanelor închis / deschis / stop, cu oprire controlată la nivelul dorit. 

- automat, controlat de un calculator de proces (PLC) aflat la distanțǎ, pentru reglajul nivelului apei şi 

deschiderea controlată în caz de viitură. 

 

Notă: 
In comandă se vor preciza cotele:  
B; H; Hc şi Hs. 
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