
КЕРІ ЖАПҚЫШ

KZМИ 401.01.000 ПС



1. Сертификация туралы мәлімет

2. Өнім туралы негізгі мәлімет

3. Негізгі техникалық мәліметтер және сипаттамалар

ЕАС — сәйкестік декларациясы: ЕАЭС N RU Д-CN.АД75.В.00707
Эксперттік қортытынды – өнім, санитарлық және эпидемиологиялық бақылаудан өтуге міндетті өнімдер қата-
рына кіру себебті, бүкіл санитарлық, эпидемиологиялық және гигиеналық стандарттарға сәйкес №1908Т/2017  
14.11.2017 бастап.

Өнімнің атауы — бекітпесі мыстан жасалған кері жапқыш
Өнімнің белгісі — 401101; 401102; 401103.
Өнімнің құжаты — ТУ 28.14.11-401-16126743-2019.
Өндіруші (жеткізуші) «TAURUS INDUSTRIAL GROUP LIMITED».
Қолдануы — п.3 МИ 401.000.00 ПС. Соответствует ГОСТ12.2.063-2015; ГОСТ 13252-91 сәйкес, қысылған ауа, 
ыстық және суық сумен қамту жүйесінде және одан да басқа жүйелерде, аынның кері бағытта жүруіне кедергі 
болу.

Атауы Материалы

1 Денесі ЛС 59-2 - ГОСТ 15527-2004/ CW617N EN 12165 сәйкес

2 Пружина 12Х18Н9 по ГОСТ 5632-2014 тот баспайтын болат

3 Шток ЛС 59-2 - ГОСТ 15527-2004/ CW617N EN 12165 сәйкес

4 Жапқыш тығыздауышы Бутадиен-нитрильді каучук ГОСТ Р 54556-2001/ NBR EN 3697-2013

5 Қақпақ ЛС 59-2 - ГОСТ 15527-2004/ CW617N EN 12165 сәйкес
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Артикулы DN
Массасы

(г)
Жұмыстық 

температураның 
диапазондары ºС

ГОСТ 6357 - қа сәйкес 
Жалғастырушы 

бұранда 

Клапан ашылған-
дағы қысымның 

түсіп кетуінің 
минималды деңгейі 

(кПа)

Өнімнің габариттік өлшемі (мм)
Номиналдық қысым Ру 

(PN) МПа (кгс/см²)
Өткізу мүмкіндіктің 

коэффициенті (м³/сағ)

SW Кілт 
аузының
көлденеңі

(мм)
A B

401101 15 122 -20; +110 G 1/2-А 0,6 44 31,5 2,5 (25,0)  1,96 25

401102 20 200 -20; +110 G 3/4-А 0,8 50 39 2,5 (25,0)  4,61 31

401103 25 310 -20; +110 G 1-А 1,0 58 46,5 2,5 (25,0) 9,85 39

2 кесте

Кері қақпақшаның шығым-ауытқу характеристикасы
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4. Қолдануы және монтаждауы
4.1   Кері қақпақша, вертикалды және горизонталды түрде қондырылады, бірақта, ол корпустың 
нұсқау тілі бойынша, сүзгіден өтетін сұйықтың бағытымен орнатылуы тиіс.

4.2  Кері қақпақшаны, механикалық қосымшалар көп кездесетін жүйелерде қолданған кезде, 
қақпақшаның, гермертикалық және жабу қасиетінің төмендеуін алдын алу мақсатында, қақпақша-
ның алдынан механикалық тазалауыш сүзгіні орнатқан жөн (артикулы 301100, 301200).

4.3  Бұрандамен қосуларды, тығыздауыш материалдарды қолданып өндірген жөн. 

4.4  Кері қақпақшаға, құбыржолдан салмақ тигізбеу керек (майысқанда, қысқанда, созылғанда, ай-
налғанда, қисайғанда, вибрация, бекіткіштің қисық тартылуы және т.б.) п.9.6 ГОСТ 12.2.063-2015.

4.5  Монтаждау жұмыстарын аяқтаған соң, монтаждалған жабдықты, Д. (СП 73.13330.2016) қосым-
шаға сәйкес акт  жасап жеке сынаудан өткізу керек.

4.6  Кері қақпақшаны су тартатын сорғыда қолданған кезде, фильтрлі элемент қондыру керек, оның 
себебі, дайындақсыз өткен лас су, жапқыштың тығыздауышын бүлдіруі мүмкін.

л/мин

м³/ч

бар кПа



5. Сипаттамасы және жұмысы
5.1  Сүзгі денесінің ішкі жағында (1) шток орналасқан (3), орнықтаушы пружина (2) оның үстінде 
саңылаусыз тығыздауыш сақина орналасқан (4). Корпустағы марканың бағыттау тілі бойынша 
ағынның өту кезінде ығысқан шток, корпустың шығу патрубка жағына ығысып (1), ағынның кедер-
гісіз жүруіне көмектеседі. Егерде, ағын кері бағытта жүріп, клапанның шығыс жерінде қысым ұлғай-
са, шток (4) қалпақтың отырғышын басады (5). Соның арқасында, ағын кері бағытта жүрмейді.

5.2  Кері қақпақшаны таңдаған кезде, 2 кестеде көрсетілген техникалық характеристикаларды 
ескерген жөн.

5.3  Кері қақпақшаның гидравликалық кедергі болуын мына формула бойынша есептуге болады:

 ∆Р - қысымның төмендеуі (бар) 
 Q - қақпақша арқылы ағатын есептеулі шығын (м³/сағ) 
 Kvs - қақпақшаның өткізгіш қабілетінің коэффициенті (м³/сағ),  
 (1 кестеде көрсетліген)

6. Ресурстар, қолдану мерзімі, сақтау және өндіруші кепілдігі

7. Сақтау және тасымалдау шарттары
Өнімді, өндіруші заводтың қаптамасымен, және тасушы транспорт ережесімен 2 сәйкес ГОСТ 15150 
10 бөлімі бойынша тасымалдау қажет.

6.1  Кері қақпақшаны қолдануға жарамды негізгі мерзімі – 20 жыл.

6.2  Тұтынушы, өнімді пайдаланғанда, п. 3, 4, 6 МИ 400.01.000 ПС сәйкес қауіпсіздік талаптарды 
орындаса ғана, өндіруші (жеткізуші) өнімнің жұмысына кепілдік бере алады.

6.3  Кепілдік мерзімі – өндіруші заводтан жіберілгеніне 36 ай толуы, немесе өнімнің қолданғанына 
12 ай толу.

6.4  Кепілдік, мына жағдайларда кемшілік болса да жарамайды:

• Өнімнің конструкциясына қол тигізу;

• Өнім материалдына қатерлі заттармен әсер тигізу;

• Өнімге шектен тыс күшпен әсер тигізу;

8. Алып-тапсыру сынаулары жөніндегі куәлік
Партия, техникалық шарттарға сәйкес болғасын эксплуатацияға жарамды деп танылған. Рпр = 1,5 * 
Ру – мен бірге, 100% бақылаудан өтіп,  партия қолдануға жарамды деп мойындалған.

Өндірлген күні ОТК белгісі



9. Гарантиялық талон

Атауы Кері қақпақша

Артикул

Саны

Өндіруші мекеменің 
атауы және мекен-
жайы

Сатылу күні

Гарантиялық талон № 

Сатушының қолы Сатушы мекеменің мөрі мен штампы

Сатып алушының қолы
Кепілдік шарттпен келістім:

Товардың кері қайтарылғаны жөні таңба

Күні Қол қою
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