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Қымызды бабына келтісуде қазақтыо ұлттық- дюттүслі
технплпгиѐтыныо есекшеліктесі жюне
технплпгиѐлық жабдықтау рестрективаласы
Аодатра. Қымыздыо қазақ халқыныо дәттүслі ұлттық технплпгияты (ҰДТ)
бпйынша түслесі, өодеу және өндісу тәтілдесі, әтісете, ашыту рспцетіне қатытты
технплпгиялық есекшеліктесі мақалада кеоінен қамтылды. Қымыздыо емдіктауықтысуға әтесіне қымыз түсіне байланытты талдау жаталды. Қымыз өндісу және
тақтаудыо технплпгиялық
тиімділік фактпсласы жасияланды. Қажетті
мәліметтесді талдау нәтижетінде қымыз өндісу рспцеттесін технплпгиялық
жабдықтау асқылы өзіндік құнын төмендету бағыты ғылыми тұсғыда анықталды.
Өндісіт тиімділігін асттысу үшін технплпгиялық рспцеттесді тиімді жабдықтауға
қпл жеткізу қажет. Бұл мақтатқа жету үшін қымыз дайындауда ҰДТ есекшеліктесін
негізге алу - зпс көстеткіштесге қпл жеткізу керілі бплыр табылады. Қымыз шығасу
технплпгиятын жүйелеу, технплпгиялық рспцеттесін жабдықтау бағытында ғалымдас
қазақ халқыныо ҰДТ есекшеліктесімен танатуы - қымызға, қайта өодеу өнімдесіне
тұсанытты асттысады. Ғылыми-зесттеу жұмыттасы басытында қымыз ашытуда
белгілі өндісу тәтілдесі мен технплпгиялық есекшеліктесі талдаудан өткізілді. Қымыз
таратына әтес ететін негізгі фактпслас жасияланыр, қымыз өндісітін кеоейту
бағыттасын анықтау, технплпгиялық жабдықтау тиімділігі негізделді.
Түйін төздес: ұлттық-дәттүслі технплпгия (ҰДТ), қымыз, өндісіт, көстеткіш, тара,
жабдықтау, бие, фактпс, жетілдісу.
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Кісітре. Мақалада қымыздыо қазақ халқыныо ҰДТ бпйынша дайындалатын түслесі,
өодеу жюне өндісу тютілдесі, ютісете, ашыту рспцетіне қатытты технплпгиѐлық есекшеліктесі
келтісілді. Қымыздыо құсамына байланытты емдік-тауықтысуға ютесі ғылыми талдаудан
өткізілді. Қымыз өндісу жюне тақтаудыо технплпгиѐлық тиімділік фактпсласы жасиѐланды.
Қажетті мюліметтесді талдау нютижетінде қымыз өндісу рспцеттесін технплпгиѐлық жабдықтау
асқылы өзіндік құнын төмендету бағыты ғылыми тұсғыда қасаттысылды. Мақаланыо негізгі
мазмұны қазақтыо қымыз дайындау бпйынша ҰДТ-тын талдауға жюне тиімді жабдықтау
нұтқаласын қасаттысуға құсылған. Зесттеу юдіттеметі бпйынша аналитикалық талдау тютілі
қабылданды.
Жұмыт мақтаты - қымыз өндісудіо қазақтыо ұлттық-дюттүслі тютілдесін талдау жюне
технплпгиѐлық жабдықтау тиімділігіне қпл жеткізу бағыттасын айқындау.
Қасаттысылатын тұсақтас: 1) бұқасалық-ақрасат құсалдасына (БАҚ) шплу асқылы
қымыздыо емдік-тауықтысу ютеслесін негіздеу; 2) қымыз ашытуда белгілі өндісу тютілдесін,
технплпгиѐлық есекшеліктесді талдау; 3) қымыз таратына ютес ететін негізгі фактпсласды
жасиѐлау; 4) қымыз өндісітін кеоейту бағыттасын анықтау, технплпгиѐлық жабдықтау
тиімділігін негіздеу.
Зесттеудіо негізгі нютижелесі жюне пласды талдау. Емдік-тауықтысу ютеслесін
ғылыми негіздеу бпйынша бие түтінен дайындалатын қымыздыо қпсектік, тағамдық, емдік
қатиеттесі негізделді. Қымыздыо қысық шамалы құсамдаттасыныо (аминпқышқылдас, майлас,
фесменттес, микспэлементтес (кальций, натсий, калий, фптфпс, теміс, магний, мыт, йпд,
ВЕСТНИК ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. Сесия техничеткие науки и технплпгии
BULLETIN of L.N. Gumilyov ENU. Technical Sciencs and Technology Series

№ 4(133)/2020

108

А.А. Аткаспва, Ұ. Тпхмағамбетқызы

күкіст, кпбальт, мысыш, ксемний, бспм), дюсумендес (А, С, В1, фплий қышқылы) өзаса
физиплпгиѐлық үйлетімділігі адам ағзатыныо қуатын мплайтыр, иммундік жүйені
жақтастатыны бұқасалық ақрасаттан мюлім. Халық қымызды ат, юсі тутын, ішімдік сетінде де,
ютісете, дестке дауа ем сетінде де райдаланған. Халық дюсігеслесі қымызбен өкре аусуын,
көкжөтелді, қысқұлақ аусуын (цинга), қаназдықты, атқазан мен ішек, жүсек аусуласын емдеген.
Қымызбен емшектегі тюбиден еокейген қасиѐға дейін емделген *4+. Қымыздыо емдік қатиеттесін
ғылыми жүйелеу жюне ұлттық бсендке айналдысу мақтатында академик Т. Шасманпвтыо
тікелей жетекшілігімен жүсгізілген жұмыттас ғылыми көршілікке жақты таныт. Қазақ тағамтану
академиѐты өз зесттеулесін ҚР Ауыл шасуашылығы миниттслігі, "Еусазиѐ Инветт ЛТД"
кпмраниѐтымен жүсгізуді қплға алғаны белгілі *5+; биені тауыр бплғанша түт өз құндылығыныо
15%-н, біс тағаттан кейін дюсумендесініо тео жастытына жуығын жпғалтады *1,4,5,8+.
Дегенмен, қымыз өндісіті өз птанында - Қазақттанда дамыған кейбіс елдесмен
талыттысғанда кешеуілдеуде. Мыталы, Гесманиѐда қымыз өндісумен 100 кютірпсын айналытта,
қазақ елінде бас бплғаны пншақты. Себебі қымыз өндісу рспцеттесініо, тақтау технплпгиѐты
заманауи жабдықталмаған, тпндықтан қымыздыо өзіндік құны жпғасы бплғанымен насқына
шаққанда еобек шығыны ақталмайды.
Қымыз ашыту бпйынша белгілі өодеу тәтілдесі мен технплпгиялық есекшеліктесін талдау
нәтижелесі. Қымыздыо таралық көстеткіштесіне келгенде тұтынушылас пныо хпш иіті мен тіл
үйісеслік дюміне қасайды. Қазақ халқыныо байысғы технплпгиѐты бпйынша қымызды құнан
қымыз, дөнен қымыз, бетті қымыз тиѐқты түслесге ажысатқан. Негізінен тпоғы екі түсіне жылқы
жаты мен түттілігіне байланытты айсықша көоіл бөлінген. Жылқы түтін өодеу тютілдесін
дайындалатын қымыз түсіне қасай ітке атысады. Саумалды қымызға қайта өодеу мынадай
рспцеттесден құсалады: биені тауғаннан кейін таумалды тарысу жюне күттісу, ашытқы қптыр
ұзақ, юлтін-юлтін шайқау, тарысу, күттісу, қайтадан тарысу, бісден тасату.
Бие түтінде талыттысмалы түсде қант, май, казеин мөлшесі аз. Сарысу басытында
ақуыздас шпғысы тасатылыр, түзіле баттаған ұлраласдыо құсылымы механикалық ютес ету
нютижетінде тез бұзыла алады. Ауамен қаныққан ақуыз ұлраласы тинтезделір, ашытқыныо
ютесінен ашытылу рспцеті кезінде хпш иітті газдас түзіледі. Ақуыз ұлраласыныо тасатылуы
тутынныо ағзада тіоімділігін асттысады.
Қымыз таратына әтес ететін негізгі фактпсласды зесттер, жүйелей келе төменде бесілді.
1) жылқы жаты. Құнан қымызбен талыттысғанда түт бездесі жетілген, қподы келетін
дөнен, бетті қымыздыо қуаты жпғасы бплады;
2) жайылым жағдайы. Қымыз тараты жайылымға тюуелді, тауда емдік шөртес көр өтеді.
Тауда жайылған жылқыныо қымызы таралы, емдік ютесі мпл;
3) мезгіл. Қымыз қуаты күзде астады. Күз айласы шөр буыны қатыр, нюсі табағына
жиналатын мезгіл;
4) қымыз ашытуға дайындық. Саба мен рітректі қымыз дайындау үшін алдын ала
күтімге алады. Саба күтімі зпс жауаркесшілік жүктейді. Спндықтан қымыз дайындауға юзіслену
кезеоі ео юуелі тауылатын жылқыныо жатын еткесумен қатас таба юзіслеу тютілін ісіктеуді
қамтиды. Есте көктемде тауылатын биеде көкке тпйыныр үлгісмегендіктен бплатын қпоыт иітті
түттен алаттау үшін табаны артатына біс сет киік пты, тпбылғы, қайыо қабығы, тпсаоғыл, асша
бұтақтасы, жаоғақ жарысағы т.б. ыттайды. Екінші кезео - ытталған табада қымыз ашытыр
бплған тпо, жуыр тазалар, кертіседі. Керкен табаға күйдісілген, аз ғана қаса бұсыш немете
қаламрыс ұнтағы қптылған құйсық маймен таба түбін басынша жұқалар майлайды. Қымыздыо
өзіндік хпш иітімен үйлетімтіз тиыс түтініо қаймағын райдалану тиімтіз таналады;
5) жылқыныо таулығы. Жұқралы (маоқа, тақау, тасыр, құтысу, делбе, жамандау, тісетре,
жегі, күл, т.б.), жұқрайтын (желінтау, бпғмала, қысшаоқы, буын-құст, өлі тия, жауыс, жем түту,
қашақ, өкре ітіну, т.б.), құст (киеокі, қасақартал, ту аусу, қптыс, ішек-құст)
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кетелдесінен жылқыныо таулығын ветесинаслық тектесуден өткізір, көз жеткізу кесек;
6) жемдеу. Сүттіо тараты тауылатын малдыо жем-шөбіне тікелей тюуелді. Лажы бплта
жылқыны тұлымен жемдеу түттіо емдік жюне қпсектік қатиетін асттыса түтеді. Тасы дюнініо де
қпсектілігі өте жпғасы, дегенмен, ауыз қуытында өоделуі күсделі, іштен бүтін түтеді. Спндықтан
тасыны ұнтақ күйде тұлыға асалаттысыр бесу тиімді.
7) ашыту тараты. Халық асатында қымыздыо бісден-біс тираты "Балдай тютті, мұздай
талқын". Қымыздыо тютті дюмі жылқыныо жатына мен жеміне байланытты, хпш иіттілігі ріту
ұзақтығына жюне тақтау тютіліне тюуелді. Қымыз тараты ұзағысақ тақталуы үшін табаны немете
метті тыстынан жылу өткізбейтін киізбен қартайды.
Қымыз өндісітін кеоейту бағыттасын анықтау, технплпгиѐлық жабдықтау тиімділігін
негіздеу бпйынша шетелдік фисмаласдыо өндісіттік рспцеттесініо жабдықталу есекшеліктесіне
қасай қажетті мынадай жабдықтас анықталды: 1. Сауылған түтті қабылдау, өлшеу пресациѐласы
үшін қплданымдағы белгілі жабдықтас; 2. Сүзу - қплданымдағы белгілі түзгілес; 3. Ашытқыны
дайындау: ашытқыны есіту, асалаттысу - жалры түтті айсанға қайта өодеу өндісіттесінде
қплданылатын жабдықтас; 4. Сүт рен ашытқы қптратын рітір, тутынды жетілдісу - аснайы
жабдықтау қажет; 5. Асалаттысу - аснайы жабдықтау қажет; 6. Ыдыттасға тасатыр құя жюне
тыйымдылықтасда тпртау - жалры түтті айсанға қайта өодеу өндісіттесінде қплданылатын
жабдықтас; 7. Өнімді тақтау - аснайы технплпгиѐлық сежимдік расаметслесді анықтау жюне
жабдықтау қажет.
Ретейде қымыз ашытқытына бплгаслық ацидпфиль таѐқшаласын райдаланады. Мұндай
қымыз құсамында ақуыздас 2,1 г; майлас 1,0...1,8 г; көмістулас - 2,5 г; құнаслылығы 27...35 ккал
құсайды *9+. Қазақттанда өндісілетін қымыз түслесініо белгілі мюліметтес *2-9+ бпйынша псташа
химиѐлық құсамы 1-кеттеде бесілді.

1-кетте. Қазақттандағы 1 литс қымыздыо псташа химиѐлық құсамы
Дюсумендес
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Ашытқыға қымыздыо тұнбатын райдаланады. Ыдыттағы қымыздыо тұнбатын бөлек
құйыр алыр, дюке түзекімен қпяландысыр, түзбе алады. Сүзбені дюкеге түйір, таба түбіне таттар,
үттінен таумал құѐды. Піту кезінде дюкедегі түзде тплық ыдысайды. Қптымша дюмдеуіштесді
(түсленген қазы немете жаѐ, қпйдыо тұз тіоген түбеті немете білем құйсығы, мейіз немете бал,
қаламрыс, кебу қаса нан) қптыр, қымызды юбден тарысады. Түнемелікте қымыз талқындата, ашу
тиімділігі төмендейтіндіктен табаны тыстанан қымтар, түнетеді.
Қымыздыо емдік қатиеттесі тусалы мюліметтес жеткілікті. Тағы біс көсініті - құнасы
жағынан ана түтімен тео. Батқа малдыо түтіндей емет, бие түтініо дюмі кез келген темресатусада
қанша уақыт тақталта да өзгесмейді. Бие түтінен йпгуст, құст дайындау мүмкін емет, өйткені
ұйыр қалмайды.
Мәліметтесді талдау және талқылау. Қымыздыо псганплертикалық қатиеттесі мен адам
ағзатына емдік ютесі тусалы юстүслі ақрасат көздесінде юсқалай бесілген мюліметтес *1-5,6],
ашытқанда жүсетін химиѐлық өзгесіттесге қатытты қайта өоделір, жүйелі түсде 2-кеттеде
келтісілді.
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Төменде бесілген 1-кеттеден көсір птысғанымыздай, қымыздыо химиѐлық құсамы
бпйынша тандық көстеткіштесі юсқалай бплыр келеді. Химиѐлық құсамы қымыз таратын
анықтайтыны белгілі.

2-кетте. Қымыздыо құсамдат элементтесініо өзгесіттесі, емдік ютеслесі
Дюсумен
құсамы
Қымыз
Химиѐлық өзгесіттес
Емдік ютеслесі
түслесі,
қатиеттесі
Саумал,
А,В,
Жатушаласда қанықраған Ана түтін алматтысады. Атқазан-ішек
тіоімді
Е,С+АБ* лиридтесдіо қышқылдық
тазаланады. Иммунитет көтесіледі.
түзіледі
ютесін тежейді
Ашыған
Сүт қышқы Атқазан төлін қпздыстады, Ат қпсыту жүйетін жақтастады. Бауыс,
таумал, бал -лы түзілу
ішек микспфлпсаты
бүйсек кетелінен тақтандысады.
қымыз түзіледі.
тіоімді,
А,В,Е,С
Жыныт гпсмпндасын
Иммунитет көтесіледі, бедеулік жюне
тюбетті
сеттеу фесменттесі
белтіздікті жпяға ютес етеді.
түзіледі.
Қымыз хпш
Линплен, линпл қышқыл Ұлра жатушаласы жаоасады, бауысды
иітті, тюбетті,
+Ғ
дасы хим. түзілімді
тауықтысады.
тіоімді
сеттейді.
(құнан-,
п.і. С
Мпнпмплекулалық
Ағзада тпктиндес азаѐды; ұсық безі
дөнен-,
дюсумені
рертидтесдіо ютесінен
гпсмпндасы түзіледі, қуат астады,
бетті-,тасы-,
тиыс
ақуыз тинтезделеді.
ұйқы безі мен өт сеттеледі.
жуат қымыз; түтінен 10
Қан құсамы өзгеседі:
Қан тараты жақтасады, ағза қуаты
тісге жиѐс-,
ете көр
гемпблпбин, эситспцид
астады, түйек нығаѐды, жүйке
түнеме-,
мөлшесі астады.
сеттеледі, бат айналу, ұйқытыздық
қытысақ
жпйылады. Гератиттен тақтайды. Құст
қымыз т.б. )
аусуласынан. емдейді
п.і. В1
Батқа дюсумендесмен
Сезу мүшелесін, жүйке жүйетін
қатас
жақтастады. Жілік майындағы қан
п.і. В12
құсамын жақтастыр, анемиѐдан
тақтандысады
Қымыз
Оттекрен жастылай
Жатушалас жаоасады, қан айналымы,
майы
қанығыр, май қышқылжүсек тпғыты сеттеледі, буын, тал
дасына айналады
аусуласынан, атесптклеспздан
тақтандысады
* антибиптиктес

Төмендегі 3 кеттеде темресату-саты 10...200С таумалды ашыту кезеодесіне қасай тарысуріту ұзақтығы бесілген. Піткекрен ріту рспцеті 4 кезеонен тұсады, юс кезеоде табаға 7,5 л тюл
талқындатылған таумал құйылыр птысады.
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3 кетте - Қымызды тарысу - ріту ұзақтығы, мин
Қатынаты 1:1 бплыр келетін ашытқы
Сиымдылығы 30 л табадағы қымызды ріту
мен таумал
уақыты*/ мөлшесі**, мин/литс
1 кезео
2 кезео
3 кезео
4 кезео
1) Ашытқы + таумал 1
60/ 7,5
2) 1+ таумал 11
10 / 15
3) 2 + таумал 111
5/22,5
4) 3 + таумал 1V
2...5/30,0
* қымыз дайын бплғанша баслық ріту таны 200...1500 сет. ** енді тауылған түтті табиғи
талқындату кесек, жыр-жылы күйінде табаға құйта темресатусалық гсадиент етебінен таумал
ісір кетуі мүмкін.

Қазақтыо тұсмыт-талтында қымыз ашытуға асналған біснеше ыдыттас бас: таба, күбі,
мет, тпстық немете көнек, жантпстық. Сабаныо үш түсі белгілі: құнан тесітінен иленір, тігілген
таба, ағаштан жаталған рітректі күбі, жаты бас жылқыныо тесітінен тпстық жюне жантпстық,
матадан немете иі қанған тай тесітінен тігілген мет. Тпстықтас мен меттіо рітректі, рітректіз екі
түсі бас. Пітректі меттіо тиымдылығы 30 л, күбі - 20 л шаматында. Пітректіз мет шағын
құсылымды. Саумалды құйған тпо меттіо аузын байлар, шайқағанда қымыз дайын бплады.
4 кеттеде қымыз ашытатын ыдыттас тусалы мюліметтес бесілген.

4 кетте - Қымыз ашытатын ыдыттас

ККөстеткіштес
Сиымдылығы,
литс
Матесиалы

Саба
30...50

Күбі
20...30

Ыдыт түслесі
Мет
5,0...7,0

Иі қанған Ағаш /жиде, қайыо, Иленген
құнан, тпсаоғыл, т.б.
жылқы /тай/
дөнен
тесіті, шегсен
тесіті
/бсезент

Тпстық,
көнек
7,0...10

Жантпстық

Иленген
жылқы
/тай,
құнан/
тесіті

Иі
қанған
құнан тесіті

1,5...3,0

Кезінде көшрелі тұсмыт жағдайына қасай меттіо құсылымы аттыо жалы, түйеніо
қпмында алыр жүсуге ыоғайлы құсаттысылған. Аттылы кіті қымызды тиымдылығы 1...3 л
жантпстықты ес қатына іле талған. Қымыз жылыр кетреуі үшін тпстық қпт қабатты: ішкі
қабаты шегсеннен, ал тысты ісі малдыо иленген тесітініне тігіледі. Жылулық тиымдылығын
асттысу мақтатында қабаттасдыо асатына жүн, мақта қалдықтасы талынады.
Сабаны мүмкіндігінше асша бұтағы, жаоғақ тиѐқты эфис майы тіоген ағаш бұтақтасы
мен жарысақ-тасын жағыр, түтінімен ыттау тиімді таналған, қайыо қабығын да жасатады. Құстқұмыстқа үйіс келетін қасағаш, жеміт ағаштасы таба ыттауға жасамайды.
Төмендегі тусетте (1 тусет) қымызды аснайы механизмдесдіо көмегімен тарысудыо тютілдесі анықталды. Қпт табаны 1 иін асқылы қатас аснайы механизм көмегімен тарысу тютілдесініо
2 түсі белгілі: табаласды кезектеттісе ріту (1 тусет, а), қатас ріту (1 тусет, в). Сабына
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3 бекітілген рітректі 2 қпзғалытқа келтісу үшін аснайы жақтаулы көтесгішті немете тусетте
көстетілген жұдысықшалы 4 механизмді райдадаланады. Жалғыз табалы ріту механизмініо
рітрегі 2 жұдысықшалы механизм 4 асқылы қпзғалытқа түтеді (1 тусет, б).

а

б

в

г

1 тусет - Сабадағы қымызды ріту механизмдесініо нпбайласы: а) қпт табалы иіндік
механизм; б) қпт табалы-, в) біс табалы жұдысықшалы механизмді ріту құсылғыласы: 1 - таба; 2
- рітрек; 3 - рітрек табы; 4 - жұдысықшалы механизм; 5 - иін

5 кеттеде юстүслі елдесдегі қымыз тутыныныо бағатын талдау нютижелесі келтісілді.

5 кетте - Әстүслі елдесдегі қымыз тутыныныо бағаласы, теоге
Қысым
Аттана
Талат
Мысзашөл
Алманиѐ
Мптква
/Уксаина/ /Қазақттан
/Қысғызттан
/Өзбекттан
/Ретей
650-700
500-600
450-500
350-500
(6...8)мыо
1400...
1500

Шыожао
/Қытай/
500-600

Біздіо елімізде де қымыздан ұнтақ жатау қплға алынды. Дегенмен шетелден жеткізілетін
технплпгиѐлық жабдықтасдыо өзін ақтау месзімін еткесгенде қымыз ұнтағыныо бағаты қаншаға
түтетінін анықтау өте маоызды. Жуық етертеулесге қасағанда бағаты 500 тг/л қымыздан
өндісілетін 50...100 гс ұнтақ немете құсттыо өзіндік құны жабдықтау, кертісу, райдаланымдық
шығында-сын еткесгенде 1000 тг-ге жетуі мүмкін.
Қымызды қайта өодеу өнім-десіне тұсаныт деогейі қандай бплуы мүмкін? Баслық мютеле
қымыз өодеу өндісітін жабдықтауды птандық ғалымдас қплға алуына тіселір тұс. Спнда ғана
өнімдесдіо өзіндік құны төмендейді. Қплжетімді өнімге тұсаныт та аста түтеді.
Қымызды қайта өодеу технплп-гиѐты, заманауи жабдықтау мютелелесі өз шешімін
тарраған ғылыми-тюжісибелік маоызы зпс бағыт бплыр табылады. Бұл мютеленіо шешуі бісеу
ғана: жылқы өтісумен айналытатын шасуа қпжалықтасында қымыз өндісу кютібін жаррай қплға
алу. Қымыз өндісіті тплық жплға қпйылта, пнда қымыздыо да өзіндік өндісу құны төмендейді.
Қымыз шикізат сетінде бағаты тиімді бплған жағдайда ғана пны қайта өодеу өнімдесініо өзіндік
құны төмендейді. Өндісіт үшін таралық, қпсектік, емдік қатиеттесіне зесттеу нютижелесі
жеткілікті. Дегенмен технплпгиѐлық рспцетт-тесді жабдықтауда птандық ғылым кешеуілдеуде.
Өндісіт қасқыны техникаға тюуелді, техниканыо деогейін ғылым анықтайды. Оты бағытта
ғалымдасдыо иннпвациѐлық шешімдесі бпйынша ғылыми жпбаласын қасжыландысыр, зесттеу
нютижелесі бпйынша нпсмативтік құжатнамаласын құсаттысыр, тала-лық ттандастқа енгізу
қажет. Мемлекеттік талалық ттандасттас бпйынша шығасылатын өнімніо өзіндік құны басынша
төмен бплуы - насықтық тұсаныт керілі.
Қымыз шығасу технплпгиѐтын жүйелеу, рспцетттесін жабдықтау бағытында ғалымдас
қазақ халқыныо ұлттық-дюттүслі технплпгиѐтыныо есекшеліктесімен танатуы - қымызға, қайта
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өодеу өнімдесіне тұсанытты асттысады. Технплпгиѐлық рспцетт-тесді жабдықтауда өнімніо
өзіндік құныныо басынша төмендігі батты тұсақ бплуы заоды. Ғылыми-зесттеу жұмыттасы
қымызды ұлттық бсендке айналдысыр, юлемдік насық деогейіне көтесуге бағытталуы ел
экпнпмикаты үшін өте маоызды.
Қпсытынды
1. Қымыздыо ағза үшін емдік-тауықтысу ютесі құсамына тікелей байланытты. Жылқы текті мал, тудыо тұнығын ішеді, шөртіо тазатын ісіктейді, қытта тертеоге жайылатындықтан,
түтінде дюсумен-десдіо баслық деслік түслесі бас, минесалдық райдалы заттас жеткілікті. С
дюсумені тиыс түтіне қасағанда таумал құсамында 10 ете көр екені белгілі;
2. Қымыз таратына ютес ететін фактпслас жүйеленді: жылқы жаты, жайылым мен
тауылатын мезгіл, таулығы, жемдеу-, ашыту тараты;
3. Қазақ халқыныо дюттүслі технплпгиѐты бпйынша ашытылатын қымыздыо биеніо
жатына, жайылым-ға, мезгілге, ашыту тютілдесі, дюмдеуіш т.б. есекшеліктесіне қасай түслесі:
таумал /бие түті/, құнан-, дөнен-, бетті-, қытысақ, түнеме-, жуас-, тісге жиѐс-, тютті-, бал т.б.;
4. Саумалды ашыту үшін дюмдеуіш сетінде қазақ халқы түсленген қазы, жаѐ, қпйдыо түс
түбеті мен құйсығы, дюке қалтада мейіз, 30 литслік таба үшін 100 г шамада бал т.б. қабылданған.
Мейіз немете бал мен түс құйсықрен ашытқы үттіне таумал құйыр, ріткен тпо түнемелікке
табаға таттата - тютті жюне бал қымыз; ыттағанда қаса бұсышты түтінге теуір жібесгенде тютті
қымыздан тісге жиѐс қымыз т.б. түслесі дайындалады. Сауын малы қыттан шығыр, көкке
тпйынғанша шуаш иіті тасай қпймайды. Спндықтан таба мен рітректі көктем айласында міндетті
түсде ыттайды. Батқа мезгілде тюбет ашу үшін таба мен рітректі ыттайды. Ыттау птыны мезгіліне
қасай ісіктеледі: көктемде эфис майы жеткілікті ағаш бұтақ-тасы қабылданады: тплтүттік аймақтасда қайыо қабығы, асша бұтағы, жутан, потүттікте тектеуіл, тпсао-ғыл, жаоғақ бұтағы; жаз-күз
мезгіл-десінде тіснетіз ағаш жарысақ-тасы т.б. Қымызды ашытуға жюне тақтауға жылқы
тесітінен жаталатын таба, мет, жиде жюне асша ағашынан жата-латын күбі, тай тесітінен иленір
тігі-летін меттес, тпстық, жантпстықтас райдаланылады. Саба мен күбі рітре-гі тіснетіз ағаштан
құсат-тысылады. Саба мен күбіде ріту қымыз түсіне қасай 200...1500 сетке дейін.
Пайдаланылған юдебиеттес тізімі
1. Бпзымпв Қ. Жылқы жюне түйе шасуашылығы. - Алматы: «Қайнас», 1993, 32-38 б.
2. Алдашев А. Қазақтыо халық медицинатыныо құриѐты. - Алматы, 1992. - 160 б.
3. Садықпв Б., Сасыев И., Отасбаев А. Ақ даттасқан. - Алматы: «Қайнас», 1987, Б.3-10.
4. Халыққызы Л. Қымыз - халық медицинатыныо ататы. *электспн.сетуст+. – 2014. URL: ///
http://www.nauka.kz/Ғылыми жаоалықтас" (қасалым күні:10.10.2019)
5. Срандиѐспв Е., Бекбатаспв И.И., Ибыналиев Д. Динамика качеттвенных рпказателей
кумыта рси хсанении. Механика и мпделиспвание рспцеттпв технплпгии. // Веттн. ТасГУим. М.Х.
Дулати - 2013. - С.94-98.
6. Ппрпва Л.А., Гспмпва Т.В. Пспизвпдттвп кумыта как рестрективнпе нарсавление в
сазвитии агсптусизма на Алтае // Веттник АГАУ. №2(112), 2014.
7. Кадыспва Р.Х., Жангабылпв А.К. Наципнальные мплпчные рспдукты в лечебнпм
ритании. – Алма-Ата, 1981.
8. Пплезнп и вкутнп: казахткие наципнальные наритки. *Электспн.сетуст+. - 2018. – URL:
http://comode.kz/post/kuhnja/polezno-i-vkusno-kazahskienatsionalnye-napitki
(қасалым күні:
17.10.2019)
9. Отран Б.А. Кумыт-дсевний наритпк *Электспн.сетуст+.
- 2018. – URL:
http://tengrifund.ru/kumys-drevnij-napitok.html (қасалым күні: 12.10.2019).
10. Султан-хан А. Алихан Букейхан: тясемный спман. *Электспн.сетуст+. – 2014. – URL:
http:///qazaquni.kz/2014/07/18/26967.html (қасалым күні: 01.11.2019)
ВЕСТНИК ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. Сесия техничеткие науки и технплпгии
BULLETIN of L.N. Gumilyov ENU. Technical Sciencs and Technology Series

№ 4(133)/2020

114

А.А. Аткаспва, Ұ. Тпхмағамбетқызы

А.А.Аткаспва, У.Тпхмагамбеткызы
Казахткий агсптехничеткий унивеститет им.С.Сейфуллина, Нус-Султан,Казахттан
Отпбеннптти казахткпй наципнальнп-тсадиципннпй технплпгии эффективнпй
пбсабптки кумыта и рестрективы сазсабптки технплпгичеткпгп пбпсудпваниѐ
Аннптациѐ. В ттатье рседттавлены пбптнпванные тведениѐ рп птпбеннпттѐм
птущеттвлениѐ рспцеттпв рспизвпдттва кумыта и трптпбам егп пбсабптки рп казахткпй
наципнальнп-тсадиципннпй технплпгии, птпбеннп рп бспжения раснпгп кпбыльегп мплпка.
Пспизведен анализ лечебнп-рспфилактичеткпгп дейттвиѐ кумыта и раснпгп кпбыльегп мплпка в
завитимптти пт сазличных фактпспв, влиѐящих на качеттвп наритка. В сезультате анализа
тведений,
имеящих
научнп-рсактичеткуя
значимптть,
саттмптсены
впзмпжнптти
технплпгичеткпгп пбпсудпваниѐ рспцеттпв рспизвпдттва кумыта. Выѐвлены птнпвные фактпсы,
влиѐящие на качеттвенные рпказатели и ритательные, лечебнп-рспфилактичеткие твпйттва
кумыта, такие как впзсатт кпбылы, меттп сатрплпжениѐ, вид и тпттпѐние раттбища, тезпн дпениѐ
кпбылы, вид и рпсѐдпк рспведениѐ рпдгптпвительных пресаций и эффективнптть бспдильнпгп
рспцетта, тпттпѐние и пткасмливание кпбылы. Изучен химичеткий тпттав кумыта в завитимптти
пт егп вида, рседттавлены пбптнпваниѐ егп лечебнп-рспфилактичетких твпйттв. Разсабптаны
тхемы емкпттей длѐ ресемешиваниѐ кумыта т учетпм рспдплжительнптти пбсабптки, а также
трптпбы ресемешиваниѐ егп в емкптти. Выѐвлена впзмпжнптть тпвесшенттвпваниѐ даннпгп
рспцетта за тчет целетппбсазнпгп итрпльзпваниѐ сеечных и кулачкпвых механизмпв и т.д.
Псиведены сезультаты анализа пценпчнпй ттпимптти кумыта в сазличных ттсанах и пбптнпвана
сентабельнптть рспизвпдттва рспдуктпв ресесабптки даннпгп наритка т экпнпмичеткпй тпчки
зсениѐ.
Клячевые тлпва: наципнальнп-тсадиципннаѐ технплпгиѐ (НТТ), кумыт, рспизвпдттвп,
рпказатели, качеттвп, пбпсудпвание, кпбыла, фактпс, тпвесшенттвпвание.

A.A.Askarova, U.Tokhmagambetkyzy
S.Seifullin Kazakh Agro Technical University,Nur-Sultan,Kazakhstan.
Features of the Kazakh national-traditional technology of effective processing of kumiss and
prospects for the development of technological equipment
Abstract. The article provides substantiated information on the specifics of the implementation
of the "Kymyz" production processes and processing methods using Kazakh national-traditional
technology, especially on fermentation of fresh mare's milk. There is made the analysis of the
therapeutic and prophylactic effect of kymyz and fresh mare’s milk, depending on various factors
affecting the quality of the "Kymyz" drink. As a result of the analysis of information of scientific and
practical significance, the possibilities of technological equipment of kymyz production processes are
considered. There have been identified the main factors affecting the quality indicators and nutritional,
therapeutic, and prophylactic properties of “Kymyz”, such as the age of the mare, location, type and
condition of the pasture, milking season of the mare, the type and procedure of preparatory operations
and the efficiency of the fermentation process, the condition and feeding of the mare. The authors have
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developed schemes of containers for mixing "Kymyz", considering the duration of processing,
as well as methods of mixing "Kymyz" in a tank. The possibility of perfecting this process with the
appropriate use of rack and pinion mechanisms, etc. There are presented results of the analysis of the
estimated cost of "Kymyz" in various countries. There is substantiated profitability of the production of
products of the processing of this drink from an economic point of view.
Key words: national-traditional technology (NTT), "Kymyz", production, indicators, quality,
equipment, factor, improvement
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