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КІРІСПЕ 
 
Қазақстан көптеген су қоймалары мен бассейндерінде балық аулаудың 

бай түрлеріне ие мемлекет. 
Қазақстанның ішкі сулары - еліміздің қайталанбас табиғи байлығы. 

Біріншіден, бұл тұщы судың үлкен қоры, олардың адам өмірі үшін маңызы 
зор. Екіншіден, бұл үлкен потенциалы бар бірегей экожүйелер. Үшіншіден, 
бұл су қоймалары біздің республикамыз үшін үлкен экономикалық маңызға 
ие және балық аулау өнеркәсібі мұнда орталық орындардың бірін алады. 

Балық аулау маңыздылығы бар Қазақстанның негізгі су қоймалары: 
Каспий теңізі мен Жайық өзені, Арал теңізі мен Сырдария өзені, Балқаш көлі 
мен Іле өзені, Алакөл көлдер жүйесі, Зайсан көлі және Ертіс өзені. Сонымен 
қатар, бірнеше ірі су қоймалары және аймақтық маңызы бар көлдер жүйесі 
бар. Бұл су қоймаларында жыл сайын 70 мың тоннаға дейін балық ауланады, 
олардың негізгі түрлері – табан (лещ), сазан, қаракөз (вобла), мөңке (карась), 
дөңмаңдай (толстолобик), алабұға (окунь), шортан (щука), көксерке (судак), 
жайын немесе лақа (сом), ақмарқа немесе ақбалық (жерех), жыланбас 
(змееголов),  рипус балықтары.   

Балық өсіру және қайта өңдеу кәсіпорындары өте перспективалы және 
әлеуметтік маңызы зор. 

Балық өндіру саласының бірқатар қиындықтар бар. Ең үлкен мәселе  
өнімді тиімді әрі жедел сату. Тұтынушылар - бұл дүкендер, супермаркеттер, 
мейрамханалар және суши-барлар. Нарықтағы өнімдерге деген сұраныс 
тұрғысынан балық етке қарағанда аз тұтынылады. Көбіне балық өнімдері ет 
өнімдеріне қарағанда қымбатырақ, сондықтан тауарларды сатудың негізгі 
бөлігі орта таптың үлесіне тиеді. Дұрыс тамақтану мәдениеті сатып 
алушылардың орта және элиталық деңгейлеріне дәл келеді. 

Біздің елімізде коммерциялық балық өндірісін арттыру көзделіп отыр. 
Себебі, медицина ғылымының анықтамасына сәйкес, бір адамға жылына 14,0 
кг астам балық өнімдері қажет етіледі. Сондықтан балық өндірушілердің 
міндеті - балық өнімдерінің санын халыққа қол жетімді болатындай етіп 
көбейту. Қазақстанда аквамәдениетті дамыту үшін барлық жағдай жасалған. 
Су объектілерінің жалпы аумағы (Каспий теңізін қоспағанда) әр түрлі 
климаттық аймақтарда шамамен 3 млн га құрайды, бұл балықтардың бағалы 
түрлерін жасанды өсіруге мүмкіндік береді.. 

Сонымен бірге республиканың көптеген су объектілерінің әлеуеті 
пайдаланылмайды, тауарлық көл, тоған және балық аулаудың басқа түрлері 
дамымаған. Ғалымдардың айтуынша, тоған фермаларын қарқынды 
технологияға айналдырғанда әр гектардан он тоннаға дейін балық алуға 
болады.  

Балық өнімдерін өндіру барысында балық шикізатын неғұрлым ұтымды 
пайдалануды көздейтін өндіріске тек жаңа технологиялық схемалары мен 
жоғары технологиялық жабдықтарды енгізіп қана қоймай, сонымен қатар 
тағамдық балық өнімдерін әзірлеу, тасымалдау және сақтау ережелерін қатаң 
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ұстану қажет. Сондықтан да балық өндірісінің міндеті жоғары сапалы балық 
өнімдерін өндірумен қатар, дайын  өнімнің шығынсыз сақталуын қамтамасыз 
ету. Балық және теңіз өнімдерін өңдеу үдерісі бірнеше кезеңнен тұрады. Бұл 
шағын кәсіпорындардың көп мөлшерінің құрылуына ықпал етеді, олар 
жоғары сапалы шикізатты, алдыңғы қатарлы технологияны, заманауи 
қаптаманы қолданып, жеке өнім түрлерін, қажет болғанда сұрыптамасын 
кеңейтіп өндіре алады.  

«Балық өндірісі» мамандығының «Балық өңдеуші» біліктілігі бойынша 
оқу құралының мақсаты студенттің теориялық білімі мен тәжірибелік 
дағдыларын  қалыптастыру, сонымен қатар білім алушыларға мал өнімдері 
мен шикiзатының сапасын сараптау және оны дұрыс пайдалану бағытын 
анықтау болып табылады. Оқу құралында балық шикізатын тасымалдау, 
қабылдау, балықты алғашқы өңдеу, балық өңдеу кәсiпорындарында сақтау, 
өңдеу, сорттау балық етінің химиялық құрамы және физикалық қасиеттері 
және балғын және өңделген балық өнімдерінің сапасына қойылатын талаптар 
туралы кеңінен баяндалған. Оқу құралы техникалық және кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының «Балық өндірісі» 
мамандықтарының біліктіліктері бойынша оқитын студенттерге арналып 
жазылған. 
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ұстану қажет. Сондықтан да балық өндірісінің міндеті жоғары сапалы балық 
өнімдерін өндірумен қатар, дайын  өнімнің шығынсыз сақталуын қамтамасыз 
ету. Балық және теңіз өнімдерін өңдеу үдерісі бірнеше кезеңнен тұрады. Бұл 
шағын кәсіпорындардың көп мөлшерінің құрылуына ықпал етеді, олар 
жоғары сапалы шикізатты, алдыңғы қатарлы технологияны, заманауи 
қаптаманы қолданып, жеке өнім түрлерін, қажет болғанда сұрыптамасын 
кеңейтіп өндіре алады.  

«Балық өндірісі» мамандығының «Балық өңдеуші» біліктілігі бойынша 
оқу құралының мақсаты студенттің теориялық білімі мен тәжірибелік 
дағдыларын  қалыптастыру, сонымен қатар білім алушыларға мал өнімдері 
мен шикiзатының сапасын сараптау және оны дұрыс пайдалану бағытын 
анықтау болып табылады. Оқу құралында балық шикізатын тасымалдау, 
қабылдау, балықты алғашқы өңдеу, балық өңдеу кәсiпорындарында сақтау, 
өңдеу, сорттау балық етінің химиялық құрамы және физикалық қасиеттері 
және балғын және өңделген балық өнімдерінің сапасына қойылатын талаптар 
туралы кеңінен баяндалған. Оқу құралы техникалық және кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының «Балық өндірісі» 
мамандықтарының біліктіліктері бойынша оқитын студенттерге арналып 
жазылған. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

І БӨЛІМ.  ТАҒАМДЫҚ, ЖЕМ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ БАЛЫҚ 
ӨНІМІНІҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІН ӨНДІРУДІҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ  
 

1.1 Қазақстанның балық өндірісі 
   
Балық өндірісі - жеуге жарамды өнімді алуға, сондай-ақ өндірілген 

шикізаттан түрлі консервілер, мұздатылған жартылай фабрикаттар, 
тартылған ет, жемшөп өнімдері және басқа да балық өнімдерін жасауға 
мүмкіндік беретін тағамқ өнеркәсібінің бір саласы. Балық өндірісі бірнеше 
бағыттарды қамтиды, олардың ішінде балық пен теңіз өнімдерін (кальмар, 
асшаяндар, мидия, балдырлар және т.б.) өңдеу, терең өңдеу және балық 
шикізатынан бұйымдар жасау. 

Қазақстан балық шаруашылығы су қорына бай және мұнда балық өсiру 
мен балық аулауды қарқынды дамытуға қолайлы жағдайлар бар. 

Дүние жүзі бойынша балық етін адам басына тұтыну көлемі жылына 19 
кг құрайды. Қазақстан Республикасының тамақтану институты ұсынған  
норма жылына 14,0 кг құраса, соңғы он жылдағы статистикалық деректерге 
сәйкес Қазақстандағы балық тұтынымы орташа жылына небәрі 5,2 кг 
құрайды, яғни ұсынылған нормадан шамамен 3 есе төмен. Балық етін тұтыну 
деңгейі бойынша Қазақстан өзге елдермен салыстырғанда төмен болып отыр 
(сызба 1). 

 

 
Сызба 1 – Дүние жүзі бойынша балық етін тұтыну деңгейі, кг/жылына 
 
Республика халқының болжанып отырған өсуiн ескере отырып және 

ғылым ұсынған норманы (бiр адамға 14,6 кг) басшылыққа ала отырып, 
халықтың балық және балық өнiмдерiне қажеттiлiгiн қанағаттандыру үшiн 
балық аулауды, тауарлық балық өсiру мен балық импортын жылына 272,0 
мың тоннаға дейiн жеткiзу қажет.  
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Тұтастай алғанда, консервiленген өнiмдердi қоспағанда, шығарылған 
балық және балық өнiмдерiнiң экспорты жекелеген ұстанымдар бойынша 
импорттан асып түседi.  

Республикаға балық және балық өнiмдерi 43 шетелдiк мемлекеттерден 
келiп түседi. Негiзгi балық жеткiзушiлерге Ресей, Норвегия және Қытай 
жатады.  
       Қазақстандағы балық аулау көздері Республикалық маңызы бар су 
қоймалары (шекара аралық өзендер және су қоймалары) мен жергілікті су 
қоймалары (бір облыс аумағында шағын су қоймалары) (сызба 2).  

Қазақстанда халықаралық өзен бассейндерінің құрамдас бөлігі болып 
табылатын 8 өзен бассейні бар:  

 Ертіс,  
 Есіл,  
 Тобыл-Торғай,  
 Нұра-Сарысу,  
 Орал-Каспий,  
 Арал-Сырдария, 
 Шу-Талас  
 Балқаш-Алакөл 

 
Сызба 2 – Қазақстандағы балық аулау көздері 

 
Балық шаруашылығы қорының құрамына Каспий және Арал 

теңiздерiнiң қомақты су айдыны, Балқаш көлi, Алакөл көлдерiнiң жүйесi, 
Бұқтырма, Қапшағай, Шардара су қоймалары мен басқа да халықаралық, 
республикалық және жергiлiктi маңызы бар су тоғандары кiредi.  

Қазір Қазақстанның су айдындарында негізінен 155 түрлі тұщы су 
балығы мекендейді. Олардың 18-і Қызыл кітапқа енгізілген. Өзендерде, 
көлдерде және су қоймаларында коммерциялық балық аулау балықтың 52 
түрін қамтиды. "Балық шаруашылығы ҒӨО" деректері бойынша Балқаш, 
Алакөл, Зайсан көлдерінде, сондай-ақ Арал, Қапшағай және Бұқтырма су 
қоймалары мен Каспий теңізінде мынадай кәсіпшілік балық түрлері 
мекендейді: 

Балық аулау көздері 

Республикалық маңызы бар 
су қоймалары (шекара 

аралық өзендер және су 
қоймалары) 

Жергілікті су қоймалары 
(бір облыс аумағында 
шағын су қоймалары) 
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Тұтастай алғанда, консервiленген өнiмдердi қоспағанда, шығарылған 
балық және балық өнiмдерiнiң экспорты жекелеген ұстанымдар бойынша 
импорттан асып түседi.  

Республикаға балық және балық өнiмдерi 43 шетелдiк мемлекеттерден 
келiп түседi. Негiзгi балық жеткiзушiлерге Ресей, Норвегия және Қытай 
жатады.  
       Қазақстандағы балық аулау көздері Республикалық маңызы бар су 
қоймалары (шекара аралық өзендер және су қоймалары) мен жергілікті су 
қоймалары (бір облыс аумағында шағын су қоймалары) (сызба 2).  

Қазақстанда халықаралық өзен бассейндерінің құрамдас бөлігі болып 
табылатын 8 өзен бассейні бар:  

 Ертіс,  
 Есіл,  
 Тобыл-Торғай,  
 Нұра-Сарысу,  
 Орал-Каспий,  
 Арал-Сырдария, 
 Шу-Талас  
 Балқаш-Алакөл 

 
Сызба 2 – Қазақстандағы балық аулау көздері 

 
Балық шаруашылығы қорының құрамына Каспий және Арал 

теңiздерiнiң қомақты су айдыны, Балқаш көлi, Алакөл көлдерiнiң жүйесi, 
Бұқтырма, Қапшағай, Шардара су қоймалары мен басқа да халықаралық, 
республикалық және жергiлiктi маңызы бар су тоғандары кiредi.  

Қазір Қазақстанның су айдындарында негізінен 155 түрлі тұщы су 
балығы мекендейді. Олардың 18-і Қызыл кітапқа енгізілген. Өзендерде, 
көлдерде және су қоймаларында коммерциялық балық аулау балықтың 52 
түрін қамтиды. "Балық шаруашылығы ҒӨО" деректері бойынша Балқаш, 
Алакөл, Зайсан көлдерінде, сондай-ақ Арал, Қапшағай және Бұқтырма су 
қоймалары мен Каспий теңізінде мынадай кәсіпшілік балық түрлері 
мекендейді: 

Балық аулау көздері 

Республикалық маңызы бар 
су қоймалары (шекара 

аралық өзендер және су 
қоймалары) 

Жергілікті су қоймалары 
(бір облыс аумағында 
шағын су қоймалары) 

 
 

1. Орал-Каспий бассейні 
 Бекіре тұқымдастар: ақсерке, бекіре, орыс бекіресі, шип, шоқыр. 
 Ірі ауға ауланатын: сазан, көксерке, ақмарқа, лақа, шортан, дөңмаңдай, 

тікенді балық  
 Майшабақтар: Каспий қарынсау, үлкен көзді қарынсау, дөңгелек басты 

қарынсау. 
 Шабақтар: анчоустік шабақ, кәдімгі шабақ. 
 Ұсақ ауға ауланатын балықтар: торта балық, табан, мөңке балық, 

алабұға, қарабалық, қызылқанат, балпан балық, көкшеу, қылыш балық, 
айнакөз. 

2. Арал теңізі 
• Ірі ауға ауланатын: сазан, көксерке, ақмарқа, шортан, лақа, ақ амур, 
дөңмаңдай немесе күміс тұқы, жыланбас. 
* Ұсақ ауға ауланатын балықтар: торта, табан, қылыш балық, камбала, 
ақбалық, қызылқанат балық 
3. Балқаш көлі, Қапшағай су қоймасы (Іле өзенінің бассейні) 
• Ірі ауға ауланатын балықтар: сазан, көксерке, ақмарқа, лақа, жыланбас, ақ 
амур, ақ дөңмаңдай немесе күміс тұқы. 
* Ұсақ ауға ауланатын балықтар: торта балық немесе қаракөз, мөңке балық. 
4. Алакөл көлдері 
• Ірі ауға ауланатын балықтар: сазан, көксерке. 
* Ұсақ ауға ауланатын балықтар: торта, табан, мөңке, алабұға. 
5. Зайсан көлі, Бұқтырма, Өскемен, Шүлбі су қоймалары, Ертіс өзені (Ертіс 
өзенінің бассейні) 
* Бекіре тұқымдастар: шоқыр. 
* Ірі ауға ауланатын балықтар: сазан, көксерке, шортан, нәлім. 
* Ұсақ ауға ауланатын балықтар: торта, табан, мөңке, алабұға, пелядь, рипус, 
қарабалық, аққайран. 

Антропогендiк әсерден (өзендер арналарын реттеу және басқа да 
шаруашылық iс-әрекеттер) болатын залалдың орнын толтыру мақсатында 
республикада республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорындар болып 
табылатын құнды балық шабақтарын (бекiрелер, тұқы, сазан, дөңмаңдай, ақ 
амур, ақсаха балық түрлерiнiң дернәсiлдерiн) өсiрумен және оларды табиғи 
су қоймаларына жiберумен айналысатын 7 балық питомнигi, 2 уылдырық 
шашу-өсiру шаруашылығы, 2 бекiре балық өсiру шаруашылығы және Қазақ 
өндiрiстiк-жерсiндiру станциясы жұмыс iстейдi.  

Жыл сайын жiберiлетiн балық шабақтары мен дернәсiлдерi 143,6 
миллион дананы, соның iшiнде Каспий теңiзiне жiберiлген бекiре шабақтары 
6,0 миллионнан астам дананы құрайды.  

Жалпы Қазақстанның табиғи ихтиофаунасы 5 топқа жіктеледі: 
• Бекіре тұқымдас 
• Арқан балық 
• Өсімдік қоректі 
• Тұқы тұқымдас 
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• Жыртқыш балық түрлері (шортан, көксерке) 
Қазақстанда ауланатын балықтарға: шортан, сазан, құбылалы форель 

немесе бахтах, қара балық немесе шармай, жайын және басқа да түрлері 
жатады.  

Саны күрт азайып кеткен, сондықтан айрықша қорғауға алынған балық 
түрлері мен түр тармақтары халықаралық және ұлттық «Қызыл кітапқа» 
енгізілген. Мысалы: ақ балық, нельма, арал албырты, арал бекіресі,каспий 
албырты, көкбас. 
 Тауарлық балық өндірісі ФАО мен азық-түлік өндірісі саласының есебі 
бойынша ең қарқынды дамып келе жатқан сала. Соңғы 10 жылда тауарлық 
балық өндірісінің дамуы 2 есеге дерлік артты да, 1997 жылғы 31-дан 2020 
жылы 68%-ға жетті (сызба 3).  

 
Сызба 3 – Балық алау және тауарлық балық өндірісінің қатынасы 
 
Қазақстанда қарқын алған тауарлық балық өсіру жолдары: КТБШ (көлде 

тауарлы балық өсіру шаруашылығы), тоғандар және индустриалды 
шаруашылықтар (сызба 4).   

 
Сызба 4 – Тауарлық балық өсіру көздері 

 
Тауарлық балық өндірісінің негізгі технологиялары 4 бағытта дамып 

келеді. Әр бағыттың ерекшеліктері мен алынатын өнім түрлерін 1-суреттен 
көруге болады.  
 

Тауарлық балық өсіру 

КТБШ - көлде тауарлы 
балық өсiру 

шаруашылығы - 
тұқы тұқымдастар, арқан 

балық, форель 

Тоғандар - тұқы 
тұқымдастар, арқан 

балық, форель 

Индустриалды 
шаруашылықтары  

- ЖСҚҚ - жабық сумен 
қамтамасыз ету құрылғысы - 

бекіре тұқымдастар 
- қапаста өсіру - арқан балық 
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Сурет 1 - Тауарлық балық өндірісінің негізгі технологиялары 

 
Балық өнеркәсібінің негізгі түрлері — балық кәсіпшілігі (балық аулау), 

балықты көбейту (балық өсіру) және балық өңдеу. 2019 жылы елдегі балық 
және балық өнімдері нарығының жалпы көлемі шамамен 66 мың тоннаны 
құрады. Оның ішінде балық аулауға 45 мың тонна, балық өсіруге — 7,4 мың 
тонна, импортқа — 43,5 мың тонна, экспортқа — 30 мың тонна өнімнен 
келеді.  Қазақстан мұхит балығы мен теңіз өнімдерін импорттайды. Олар — 
майшабақ, скумбрия, асшаян, мидия және басқалары. Бұл өнімдер Норвегия, 
Ресей, Исландия, Қытай және Балтық елдерінен импортталады  

Өз кезегінде, Қазақстан жыл сайын шамамен $60 млн сомасына 36 
жақын және алыс шет елдерге 30 мың тонна балық өнімдерін экспорттайды. 
Негізінен балықтың жон еті, қақталған-ысталған өнімдер және мұздатылған 
балық еті экспортталады. Мысалы, көксерке еті Еуропалық Одақ елдерінде 
(Германия, Нидерланды) қазақстандық бренд болып табылады, қақталған-
сүрленген өнім Ресейге, Украинаға, Литваға, Қытайға және басқа елдерге 
экспортталады. Бұл ретте біздің жанымызда экспорт үшін маңызды әлеуетті 
нарықтар бар. 

Тауарлы балық өндірісі Қазақстанда аз және жалпы өндірісі көлемінің 
2% құрайды. Негізінен арқан балық және тұқы түрлері ескі 
инфрақұрылымдарда өсіріледі. 
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 Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін балық 
өңдейтін кәсіпорындар негізінен республикалық маңызы бар және жергілікті 
су көздеріне жақыне орналасқан (1-кесте).  
 
Кесте 1 - Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін балық 
өңдейтін кәсіпорындар [1] 

№ Кәсіпорын атауы Орналасқан 
қала 

Облыс 

01 B ААҚ «Балқаш 
балығы» сүбелеу 

фабрикасы  

Қарағанды Қазақстан (жалпы) 

03 AA ААҚ «Рыбпром» 
Сүбелеу фабрикасы  

Алматы Алматы облысы 

05AA ЖШС «Үлкен 
балық» 

Үлкен Алматы облысы 

06 AA ЖШС «Қаратал 
балық» 

Үштөбе Алматы облысы  

KZ B.06/G2-
0017 

ЖШС «Жеңіч 2006» Үлкен Алматы облысы 

KZ B.17/G2-
0004/E 

ЖШС «Рыбпром» 
сүбе мен шаян 

өңдеу фабрикасы 

Қапшағай Алматы облысы 

KZ E.04-
01/G2-0151/E 

КО «Амангелді» Дамба Атырау 

KZ E.04-
01/G2-0154/E 

ЛТД «Абылай хан» Атырау Атырау 

KZ F.17/G2-
0511/E 

ЖШС «Төре Тоғам» Күршім Шығыс Қазақстан 

KZ H.06/G2-
1309 

ЖШС «Мыңарал 
компаниясы» 

Сыңарал Жамбыл облысы 

KZ N.01/G2-
0249/E 

ЖШС «Арал 
Сервистік-сатып алу 

орталығы»  

Арал Қызылорда 

KZ N.01/G2-
0533/E 

ЛТД «Арал балық 
өңдеу зауыты»  

Арал Қызылорда 

KZ No.02/G2-
0173/E 

ЖШС «СПК 
Қызылорда балығы» 

Әйтеке би Қызылорда 

KZ X.12/G2-
0020/E 

АПК «Хамит» Шардара  Оңтүстік Қазақстан 

 
Бақылау сұрақтары: 
1. Балық өндірісі деген не? 
2. Қазақстан Республикасының тамақтану институты ұсынған балық етін 

тұтыну нормасы 
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Бақылау сұрақтары: 
1. Балық өндірісі деген не? 
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тұтыну нормасы 
 

 

3. Балық етін көп тұтынатын 3 елді атаңыз 
4. Балық етін Қазақстанға экспорттаушы елдер 
5. Қазақстандағы өзен бассейндерін атаңыз? 
6. Балық шаруашылығының халықаралық, республикалық және 

жергiлiктi маңызы бар су қорларын атаңыз 
7. Жалпы Қазақстанның табиғи ихтиофаунасы 
8. Қазақстанда ауланатын балықтар 
9. Саны күрт азайып кеткен, сондықтан айрықша қорғауға алынған 

балық түрлері мен түр тармақтары 
10. Тауарлық балық өндірісінің негізгі технологиялары 
11. Тоғандық шаруашылықтар 
12. Қапастық шаруашылықтар 
13. Жабық сумен қамтамасыз ету құрылғысы 
14. Көл шаруашылықтары және жайылымдық аквакультура (КТБШ) 
 
1.2 Балық шикізаты және балық өңдеуші кәсіпорындардың жіктелуі 
 
Балық өңдеу үрдісі мен технологиясы көзделетін соңғы өнімге 

байланысты, яғни ол салқындатылған, мұздатылған, қақталған, 
консервіленген, тұздалған ысталған пісірілген котлет немесе туралған ет 
түрінде және де тірілей күйде болады.  

Балық шикізаты өңдеу кәсіпорындарына келесі түрде келіп түседі:  
1) балғын балық:  a) тірілей;  
                               b) жаңа ауланған;  
                               c) салқындатылған;  
                               d) мұздатылған;  
2) тұздалған балық.  
Тірі балық әсіресе жоғары бағаланады. Ол автоаквариумдарда 

тасымалданады, кәсіпорындарда ағынды суда (судың температурасы 4-8°c) 
аквариум ванналарында ұстау 2 күннен аспайды. Тірілей күйінде айналы 
тұқы, шортан, жайын, сазан, мөңке, жыланбалық ауланады.  

Аулау орындарында кейде жаңа ауланған балықтарды өндіреді, бірақ 
олар нашар сақталады, сондықтан дереу өңдеу керек. Салқындатылған 
балықтың температурасы омыртқа қаңқасының қалыңдығында 1-ден 5°C 
аралығында болу керек 

 Тірі балық. Ауланған балықты ең алдымен аулау құрылғысынан алып, 
түрі мен өлшеміне қарай сорттайды да балықты тірідей сақтайтын су 
қоймасы бар кішілеу кемеге орналастырады. Мұнда сатылғанша болады. 
Балық тірі қалуы үшін судың сапасы, оттегі деңгейі мен температурасы 
қолайлы болу керек және суды тазалау жүйесінің болуы шарт. Тірілей күйде 
негізінен өзен немесе тұқытектес, бекіретектес кәсіпшілік балықтар, сонымен 
бірге жағаға жақын жерден ауланған теңіз балықтары сатылады.  

Салқындатылған балық. Балықты салқындату үшін сақтау 
тепературасын  -1 -2 0С дейін төмендетеді. Салқындатудың 3 тәсілі бар:  
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- тоңазытқышқа салу; 
- мұзбен көмкеру; 
- салқын тұздыққа салу. 
Тоңазытқышқа салғаннан көбінесе балықтың сыртқы түрі бүлінеді, 

сондықтан майдаланған мұзға көмкерген тәсіл оңтайлы. Салқындатылған 
балықты сақтау 5 тәуліктен аспау керек.  

Мұздатылған балық. Мұхит немесе теңіз балықтарын сауда орындарына 
жеткізу үшін -18 0С температураға дейін мұздатады.  

Балық өңдеуге арналған тоңазытқыш құрал үздіксіз және кезеңді 
ағынмен қосылатын деп жіктеледі. Балықты аулағаннан кейін сату орнына 
жеткенше, салқындату, мұздату, тасымалдау, сақтау барысында тұрақты 
төмен температураны сақтау аса маңызды.   

Дайын болған алғашқы-өңделген балық (балғын, салқындатылған, 
мұздатылған) сорттарға, өлшеміне және түріне қарай жіктеледі де, 
бөлшектеуге, маринадтауға, тұздауға, қақтауға немесе кептіруге, ыстауға, 
консервілер мен пресервтер дайындауға жіберіледі.    

Балықты өңдеуден қалған қалдықтарды – ірі омыртқа сүйектерін, 
терісін, қабыршақтарын сүйек ұнын өндіру үшін құрама жем өндірушілерге 
жөнелтіледі.   

Кесу және бөлшектеу тәсіліне қарай балық келесідей жіктеледі (2-
сурет):  

- бөлінбеген (бүтін күйде);  
- желбезегі алынған балық;  
- жүзбеқанаттары алынған, ішек қарнынан тазартылған балық; 
- бас алынған тазартылған; 
- ішінара ішек-қарнымен;  
- ішек-қарнынан тазартылған, басы алынбаған; 
- ішек-қарнынан тазартылған, басы алынған; 
- ішек-қарнынан тазартылған, семуж тәсілімен сойылған;  
- басы алынбаған пласт; 
- басы алынған пласт; 
- жартылай пласт; 
- балық ұшасы; 
- ішек-қарны жартылай алынған ұша; 
- балықтың арқасы; 
- балықтың жон еттері; 
- балық етінің тілімдері; 
- теша. 
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Сурет 2 – Балықтарды бөлшектеу тәсілі бойынша жіктеу 

1 — бөлінбеген майшабақ; 2 — желбезегі алынған майшабақ; 3 — жүзбеқанаттары 
алынған, ішек қарнынан тазартылған балық; 4 — бас алынған тазартылған балық; 5 
— балычок-майшабақ; 6 — балық ұшасы; 
7 — ішек-қарнынан тазартылған, басы алынбаған; 8 — ішек-қарнынан тазартылған, 
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балықтың арқасы; 13 — балықтың жон еттері 
 
 

Балық өңдеуші кәсіпорындардың жіктелуі 
Шартты түрде балық өңдеуші кәсіпорындар 3 санатқа жіктеледі:  
- балық аулау орындарына жақын орналасқан балық өңдеу цехтары. 

Мұндай кәсіпорындар шикізатты тек негізгі өңдеуді жүзеге асырады:  
 тазартады,  
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 -50С градусқа дейінгі температурада салқындатылады,  
 мұздатады немесе тұздайды.  

Одан әрі балық пен теңіз өнімдері одан әрі терең өңдеу үшін өнеркәсітік 
жартылай фабрикат түрінде немесе тұтастай жіберіледі. Негізінен дайындау 
цехтары Алакөл, Арал, Балқаш, Қапшағай бассейндерінде орналасқан - 
өңдеуге баратын барлық балықтардың 95% - ы сол жерлерде өндіріледі. 

- көтерме сауда және сату пункттеріне жақын орналасқан балық өңдеу 
зауыттары. Бұл кәсіпорындарда өнеркәсіптік дайындамалар шығарылады. 
Олар шикізатты бастапқы өңдеу кәсіпорындарынан арзан бағамен сатып 
алады, содан кейін жартылай фабрикаттарды түпкілікті өнім шығару үшін 
жаппай сатады. 

 - өнімді тұтынушыға өткізу орындарында орналасқан кәсіпорындар. 
Мұнда жартылай фабрикаттар мен балық шикізаты дайын өнімге айналады, 
ол бірден тұтынушыға сатылады. Мұндай фирмалар әлдеқайда мобильді, 
олар сұранысқа жедел жауап береді және ассортиментті тез реттей алады. 
Дәл осы сегментте шағын және орта кәсіпорындар көп.  

 
Бақылау сұрақтары: 
1. Балғын балықтың түрлері 
2. Тірі балықты сақтау шарттары 
3. Салқындатылған балықтың температурасы 
4. Балықты салқындату тәсілдері 
5. Тірі күйінде сатылатын балықтар 
6. Салқындатылған балықты сақтау 
7. Мұздатылған балықтың температурасы 
8. Балық аулау орындарына жақын орналасқан балық өңдеу цехтары 

қандай жұмыстар атқарады? 
9. Көтерме сауда және сату пункттеріне жақын орналасқан балық өңдеу 

зауыттарының атқаратын жұмыстары 
10. Өнімді тұтынушыға өткізу орындарында орналасқан 

кәсіпорындардың ерекшелігі 
11. Басынан бастап омыртқаның бойымен жоғарғы еріннен каудальды 

қырға дейін, ішек, уылдырық немесе еркек жыныс бездері мен қан 
ұйындыларынан тазартылған (бас, желбезек және омыртқаны алып тастауға 
болады) балық қалай аталады? 

а) ішек-қарнынан тазартылған, басы алынбаған; 
ә) басы алынбаған пласт 
б) ішек-қарнынан тазартылған, семуж тәсілімен сойылған; 
в) ішек-қарнынан тазартылған, басы алынған; 
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12. Балықтың арқасы түрінде бөлшектенген балықты көрсетіңіз: 

а)      ә)  
 

 б)              
   

в)  
 
 
 
13. Төмендегі қайсысы балық ұшасы деп аталады: 

а)         ә)  
 

б)                  в)  
 
 
 
 
 
14. Төмендегі балық ұшасы қалай аталады? 

  
а) ішек-қарнынан тазартылған, басы алынбаған; 
ә) ішек-қарнынан тазартылған, басы алынған; 
б) ішек-қарнынан тазартылған, семуж тәсілімен сойылған; 
в) басы алынбаған пласт 
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1.3 Технологиялық жабдықтарды орналастыруға қойылатын 
талаптар 

 
Балық өңдейтін кәсіпорынға қажетті дайын өнімге байланысты 

өндірістік және қосалқы бөлмелер, бөлімдер және учаскелер тізімі 2- кестеде 
берілген. 

 
Кесте  2  - Кәсіпорында балық өнімдерін өңдеу және өндіруге 

байланысты өндірістік ортасы 
Бөлі
мше
лер
№ 

Цехтардың атауы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Балық 
қабылд
ау цехы 

Балық 
бөлшек
теу 
цехы 

Аспа
здық 
цех 

Суықпе
н өңдеу 
цехы 

Тұзд
ау 
цехы 

Ыстау 
және 
кептір
у 
цехы 

Қойма 
бөлме
лері 

Қосал
қы 
бөлме
лер 

Техн
икал
ық 
бөлм
елер 

2 Түсіру 
платфо
рмасы 

Бөлшек
теу 
орны 

Таға
мдық 
қосп
алар 
дайы
ндау 
орны 

Мұздат
у 

Тұзд
ау 
орны 

Ілмект
ерін 
бөліп 
алу 

Ыдыс
тарды 
сақтау 
камер
асы 

Құрал
-
сайма
ндард
ы 
сақтау 

Маш
ина 
бөлі
мі 

3 Балғын 
тоңазы
тылған 
және 
мұздат
ылған 
балықт
ы 
қабылд
ау 
орны 

Тұздық 
дайынд
ау және 
тазалау 
орны 

Өнім
дерді 
буып 
түю 
орны 

Әйнеке
йлеу(М
ұзбен 
қаптау)  

Тұзд
ау 
каме
расы 

Ыстау 
бөлме
сі 

Ыдыс
тарды 
жөнде
у 
орны 

Жуғы
ш 
ертінд
ілерді 
дайын
дау 

Тран
сфор
матр 
бөлі
мі 

4 Тоңазы
ту 
камерас
ы 

Жарты
лай 
дайын 
өнімді 
буып-
түю 
орны 

Құра
л 
сайм
анда
рды 
жуу 

Балықт
ы 
аралау 
орны 

Тұзд
алға
н  
балы
қты 
жуу 

Кептір
у 
бөлме
сі 

Тұз 
сақтау 
қойма
сы 

Су 
дайын
дау 

Желд
ету 
бөлі
мі 
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Қажетті дайын өнімге байланысты өндірістік және қосалқы бөлмелер, 
бөлімдер және учаскелер тізімі: 
 Балық қабылдау цехы:  
1. Түсіру платформасы  
2. Балғын, тоңазытылған және мұздатылған балықты қабылдау орны  
3. Шикізат қорларын қысқа мерзім сақтауға арналған тоңазыту 

камералары   
 Балықты бөлшектеу цехы:  
1. Еріту (дефростация) және шикізатты дайындау орны  
2. Бөлшектеу орны 
3. Аспаздыққа және жартылай дайын өнімдерге бөлшектеу орны  
4. Жартылай дайын өнімдерді бекіту және ағызу орны  
5. Тұздық дайындау және тазалау орны  
6. Жартылай дайын өнімдерді буып-түю орны  
7. Құрал-саймандар мен цехішілік ыдыстарды жуу орны  
 Аспаздық цех:  
1. Турама және одан өнімдер дайынду орны  
2. Тағамдық қоспалар дайындау орны  
3. Өнімдерді буып-түю орны  
4. Құрал-саймандар мен цехішілік ыдыстарды жуу орны 
 Суықпен өңдеу цехы:  
1. Мұздату орны  
2. Әйнекейлеу (мұзбен қаптау) орны 
3. Арамен бөлу орны 
4. Буып-түю орны 
 Тұздау цехы:  
1. Тұздау орны 
2. Тұздау камерасы 
3. Тұздаған соң балықты жуу және суын сорғыту орны  
4. Құрал-саймандар мен цехішілік ыдыстарды жуу орны 
 Кесу және буып-түю цехы  
 Ыстау және кептіру цехы:  
1. Ілмектерін бөліп алу және балықты торға салу  
2. Ыстау бөлімі 
3. Кептіру бөлімі  
4. Түтінгенераторлық бөлім 
5. Технологиялық кондициялауға арналған бөлме  
6. Буып-түю бөлімі 
7. Құрал-саймандар мен цехішілік ыдыстарды жуу орны  
 Пресервтеу  цехы:  
1. Бөлшектеу-буып-түю бөлімі 
2. Соус пен маринадтар қайнату бөлімі  
3. Татымдықтарды дайындау бөлімі  
4. Тұздықты дайындау және тазалау орны    
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5. Дайын өнімді сақтайтын тоңазыту камералары  
6. Құрал-саймандар мен цехішілік ыдыстарды жуу орны  
 Консерві өндірісі  
1. Термиялық (қуыру, шарпу, ыстау) бөлімі  
2. Тоғанақтап-салу бөлімі  
3. Автоклав бөлімі   
4. Соус қайнату бөлімі 
5. Майды қыздыру орны  
6. Ыдыстарды дайындау орны 
7. Консервілерд тауарлық түрге келтіру бөлімі  
8. Түтін генераторлық бөлім 
9. Тұздық бөлімі 
10. Құрал-саймандар мен цехішілік ыдыстарды жуу орны  
11. Татымдықтар мен көкөністерді дайындау бөлімі 
 Қалдықтарды жинау және өңдеу цехі:  
1. Қалдықтарды судан ажырату орны  
2. Тағамдық қалдықтарды сақтайтын тоңазыту камерасы  
3. Қалдықтарды инспекциялау орны  
4. Азықтық турама өндірісі  
5. Балық ұнын өндіру  
6. Буып-түю орны 
7. Құрал-саймандар мен цехішілік ыдыстарды жуу орны  
8. Айналым ыдыстарын қабылдау және санитарлық өңдеу  
9. Айналым ыдыстарын кептіру және сақтау  
10. Дайын өнімді сақтауға арналған каинра  
 Экспедиция  
1. Дайын өнімді сақтауға арналған тоңазыту камералары  
2. Пресервтерді жетілдіруге арналған тоңазыту камералары  
3. Дайын өнімді жинақтау орны  
4. Экспедицияның тиеу платформасы  
 Айналым ыдыстары қабылдау және жуу цехы:  
1. Ыдыстарды қабылдау және санитарлық өңдеу  
2. Ыдыстарды кептіру және сақтау  
 Қойма бөлмелері  
1. Ыдыстарды сақтау камерасы  
2. Айналым ыдыстарын сақтау камерасы  
3. Ыдыстарды жөндеу орны  
4. Қптау материалдарын сақтау камерасы  
5. Қосымша материалдарды сақтау камерасы  
6. Тұз сақтау қоймасы  
7. Жаңқа және текше қоймасы   
8. Қосымша бөлшектерді, жабдықтардың ауыстырылтын түйіндерін, 

жөнделеиін бөлшектерді сақтау қоймасы  
9. Бос бөтелкелерді сақтау қоймасы  
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5. Дайын өнімді сақтайтын тоңазыту камералары  
6. Құрал-саймандар мен цехішілік ыдыстарды жуу орны  
 Консерві өндірісі  
1. Термиялық (қуыру, шарпу, ыстау) бөлімі  
2. Тоғанақтап-салу бөлімі  
3. Автоклав бөлімі   
4. Соус қайнату бөлімі 
5. Майды қыздыру орны  
6. Ыдыстарды дайындау орны 
7. Консервілерд тауарлық түрге келтіру бөлімі  
8. Түтін генераторлық бөлім 
9. Тұздық бөлімі 
10. Құрал-саймандар мен цехішілік ыдыстарды жуу орны  
11. Татымдықтар мен көкөністерді дайындау бөлімі 
 Қалдықтарды жинау және өңдеу цехі:  
1. Қалдықтарды судан ажырату орны  
2. Тағамдық қалдықтарды сақтайтын тоңазыту камерасы  
3. Қалдықтарды инспекциялау орны  
4. Азықтық турама өндірісі  
5. Балық ұнын өндіру  
6. Буып-түю орны 
7. Құрал-саймандар мен цехішілік ыдыстарды жуу орны  
8. Айналым ыдыстарын қабылдау және санитарлық өңдеу  
9. Айналым ыдыстарын кептіру және сақтау  
10. Дайын өнімді сақтауға арналған каинра  
 Экспедиция  
1. Дайын өнімді сақтауға арналған тоңазыту камералары  
2. Пресервтерді жетілдіруге арналған тоңазыту камералары  
3. Дайын өнімді жинақтау орны  
4. Экспедицияның тиеу платформасы  
 Айналым ыдыстары қабылдау және жуу цехы:  
1. Ыдыстарды қабылдау және санитарлық өңдеу  
2. Ыдыстарды кептіру және сақтау  
 Қойма бөлмелері  
1. Ыдыстарды сақтау камерасы  
2. Айналым ыдыстарын сақтау камерасы  
3. Ыдыстарды жөндеу орны  
4. Қптау материалдарын сақтау камерасы  
5. Қосымша материалдарды сақтау камерасы  
6. Тұз сақтау қоймасы  
7. Жаңқа және текше қоймасы   
8. Қосымша бөлшектерді, жабдықтардың ауыстырылтын түйіндерін, 

жөнделеиін бөлшектерді сақтау қоймасы  
9. Бос бөтелкелерді сақтау қоймасы  

 
 

 Қосалқы бөлмелер:  
1. Жинау құрал-саймандарын сақтау, жуу және кептіру камерасы  
2. Жуғыш ерітінділерді дайындау орны  
3. Арнайы киімді кептіру бөлмесі  
4. Су дайындау бөлімі  
5. Құрғақ қоқыстар қоймасы  
 Әкімшілік-тұрмыстық бөлмелер  
 Техникалық бөлмелер:  
1. Тоңзыту камераларының машина бөлімі  
2. Трансформатор бөлімі  
3. Электроқалқан бөлімі   
4. Желдету бөлімі 
 Жөндеу-механикалық шеберхана  
 Столярлық шеберхана   
 Орталық зертхана  
 Химиялық бөлім:  
1. Препараторлық   
2. Химиялық   
3. Салмақтық  
4. Сору орны 
5. Химиялық зертхананы жуу орны  
6. Реактивтер қоймасы 
7. Аспаптар мен ыдыстар қоймасы  
8. Зертхана меңгерушісі кабинеті 
9. Дегустациялық зал   
10. Жуу орны 
11. Қойма 

Дүкендерде тірі балықтарды өңдеу кәсіпорындарында тоңазытылатын – 
аккумулятор-бөлмелерде,  0°C температурада сақтайды. Аулау сәтінен өңдеу 
сәтіне дейін уақыт 3 тәуліктен аспау керек. Тасымалдауға кететін уақытты 
ескеріп, сақтау ұзақтығы 2 тәуліктен аспау керек. Осыдан  тиеу 
қондырғылардың өндірістік қуатын  есептейді, ол тәулік бойы түсетін барлық 
балғын балық мөлшерін қабылдауды қамтамасыз ету керек.  

Балық және басқа да теңіз өнімдері тез бұзылатын тағам өнімдеріне 
жататындықтан, олардан өнім алу шикізат пен құрал-жабдықтарды, 
технологиялық үрдістердің ерекшеліктерін, осы кәсіпорынға ыңғайлы өндіріс 
сызбасын есепке ала отырып тиімді пайдалануға тікелей байланысты. Балық 
және теңіз өнімдерін өңдеуге арналған құрал-жабдықтар бүгінде арнаулы 
кәсіпорындар шығармайды, сондықтан тапсырыс беру, таңдауда, 
стандарттауда қиындықтар туындайды.  

Шаруашылық аймақтар (жөндеу шеберханалары, көлікжай, қоймалар) 
өндірістік бөлмелердің ең жақын ашылатын есік ойығынан кем дегенде 50 м 
қашықтықта орналасады.   
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Балықты өңдеудің технологиялық жабдықтары кәріз сатылары 
бағытында 0,020 еңіс едендерге орналастырылады. Өткізгіш жолдар 
жағымсыз иістердің кәріз жүйесінен бөлмеге енуіне жол бермейтін 
торлармен және гидравликалық қақпалармен жабдықталады.  

Өндірістік объектілерде табиғи жарық максималды түрде қолданылады.  
Бұл ғимараттарға кіру санитарлық бақылау бөлмелері немесе жабдықталған 
санитарлық пост арқылы жүзеге асырылады. Азынақ немесе өкпек желді  
болдырмау үшін сыртқы кіру және шығу жолдары жылы тамбурлармен 
немесе ауа жылу перделерімен қамтамасыз етіледі. 

Өндіріс орындарының есіктері сыртқа қарай ашылуы керек, ал цех 
ішіндегі жолдардың ені көліктердің (электромобильдердің) көлеміне сәйкес 
келуі керек, еркін өту мүмкіндігін беретіндей екі жағынан да кемінде 1 метр 
жол қалу керек.  

Иіс бөлінетін цехтар балық өңдейтін цехтардың басқа цехтарынан бөлек 
тұрады. Балық өңдейтін негізгі цехтардың негізгі өндірістік және қосалқы 
бөлмелер биіктігі 2,5 м арақабырғалармен бөлінген үлкен зал түрінде 
құрастыру ұсынылады (сурет - 3). 

 
Сурет   3 - Балық өңдейтін негізгі цехтардың негізгі өндірістік және 

қосалқы бөлмелері 
 
Балық етін сүбелеу цехы тазалау цехфнан оқшауланып тұру керек (4-

сурет).   



23
 

 

Балықты өңдеудің технологиялық жабдықтары кәріз сатылары 
бағытында 0,020 еңіс едендерге орналастырылады. Өткізгіш жолдар 
жағымсыз иістердің кәріз жүйесінен бөлмеге енуіне жол бермейтін 
торлармен және гидравликалық қақпалармен жабдықталады.  

Өндірістік объектілерде табиғи жарық максималды түрде қолданылады.  
Бұл ғимараттарға кіру санитарлық бақылау бөлмелері немесе жабдықталған 
санитарлық пост арқылы жүзеге асырылады. Азынақ немесе өкпек желді  
болдырмау үшін сыртқы кіру және шығу жолдары жылы тамбурлармен 
немесе ауа жылу перделерімен қамтамасыз етіледі. 

Өндіріс орындарының есіктері сыртқа қарай ашылуы керек, ал цех 
ішіндегі жолдардың ені көліктердің (электромобильдердің) көлеміне сәйкес 
келуі керек, еркін өту мүмкіндігін беретіндей екі жағынан да кемінде 1 метр 
жол қалу керек.  

Иіс бөлінетін цехтар балық өңдейтін цехтардың басқа цехтарынан бөлек 
тұрады. Балық өңдейтін негізгі цехтардың негізгі өндірістік және қосалқы 
бөлмелер биіктігі 2,5 м арақабырғалармен бөлінген үлкен зал түрінде 
құрастыру ұсынылады (сурет - 3). 

 
Сурет   3 - Балық өңдейтін негізгі цехтардың негізгі өндірістік және 

қосалқы бөлмелері 
 
Балық етін сүбелеу цехы тазалау цехфнан оқшауланып тұру керек (4-

сурет).   

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Сурет 4 – Арал балық зауытының балық етін сүбелеу цехы 
 

 Балық етін сүбелеу жұмысы арнайы астаушамен жабдықталған үстелде 
жүзеге асырылады (5-сурет).  

 
Сурет 5 – Балық етін сүбелеу жұмысы 

  
 Машиналар мен аппараттар арасындағы өткелдер, ғимараттардың 
бағаналарынан машиналар мен аппараттардың шеткі нүктелеріне дейінгі 
қашықтық, сондай-ақ басқару панелінің қызмет көрсету фронтының алдын  
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қауіпсіз қызмет көрсетуді қамтамасыз ету шарттарына сәйкес таңдалады, 
әдетте 1-1,5 м құрайды.  

Жабдықтардың қатарлары арасындағы өткел адамдар, шикізат, балық 
өнімдері, тасымалданатын тауарлар ағынының қарқындылығына, мөлшері 
мен тасымалдау құралдарының габариттеріне сәйкес келуі керек. Негізгі 
жолдың ені жүктерді екі бақытта да тасымалдауды ескеруі керек (қарсы 
жүріс). Егер көліктер бір бағытта қозғалса, онда жолдың ені жүк тиелген 
көлік құралының максималды енінен кемінде 1,4 м артық болуы керек. Екі 
бағытта да қозғалу кезінде негізгі өткелдің ені жүк көтерілген көлік 
құралының ең үлкен енінен кемінде 1,5 м артық болады. Цех ішілік көліктің 
жылдамдығы 5 км/сағ шектеледі. 

Жабдықты орналастыру кезінде судың, тұздықтардың төгілуін 
болдырмау бойынша шаралар қабылдануы тиіс. Ол үшін тиісті жерлерде 
табандықтарды немесе су ағатын науаларды орнату қажет. 

Тоңазытқыш камералардың ішінде тоңазытқыштың қозғалтқыш 
бөлмесіне шығарылған «Камерада адам бар» деген белгіні іске қосатын 
жарық және дыбыстық дабылды қосу үшін түймелерді орнату қажет. 
Тоңазытқыш камераларындағы салқындатқыш батареялар цех ішіндегі 
көліктердің қозғалуы кезінде және балық пен балық өнімдерін қаттау 
барысында зақымданудан қорғалған болу керек.  

 
Бақылау сұрақтары: 

1. Өткізгіш жолдар жағымсыз иістердің кәріз жүйесінен бөлмеге енуіне 
жол бермеу үшін немен жабдықталады 

а) ағаш қақпалар 
ә) бос бөлмедер 
б) аэрозольдар 
в) торлар және гидравликалық қақпалар 
2. Балық өңдеу цехына кіре берісте азынақ немесе өкпек желді  

болдырмау үшін: 
а) ағаш қақпалар мен қалың матадан перделермен қамтамасыз етіледі 
ә) жылы тамбурлармен немесе ауа жылу перделерімен қамтамасыз 

етіледі. 
б) қосымша бөлмелер салынады 
в) торлар және гидравликалық қақпалар орнатылады 
3. Өндіріс орындарының есіктері  
а) сыртқа қарай ашылуы керек 
ә) ішке қарай ашылуы керек  
б) ешқашан жабылмайды 
в) мүлдем болмайды 
4. Цех ішіндегі жолдардың ені 
а) көліктердің (электромобильдердің) көлеміне сәйкес келеді және екі 

жағынан да кемінде 1 метр жол қалу керек  
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ә) көліктердің (электромобильдердің) көлеміне сәйкес келеді және екі 
жағынан да кемінде 0,5 метр жол қалу керек 

б) көліктердің (электромобильдердің) көлеміне сәйкес келеді және екі 
жағынан да кемінде 3 метр жол қалу керек 

в) көліктердің (электромобильдердің) салмағына сәйкес келеді және екі 
жағынан да кемінде 3 метр жол қалу керек 

5. Машиналар мен аппараттар арасындағы өткелдер 
а) 3-3,5 м 
ә) 0,5-0,7 м 
б) 1-1,5 м 
в) 2-2,5 м 
6. Цех ішілік көліктің жылдамдығы   
а) 3 км/сағ 
ә) 5 км/сағ 
б) 1 км/сағ 
в) 10 км/сағ 
7. Екі бағытта да қозғалу кезінде негізгі өткелдің ені жүк көтерілген 

көлік құралының ең үлкен енінен кемінде  
а) 1,5 м артық 
ә) 0,5 м артық 
б) 1,0 м артық 
в) 5 м артық 
 
8. Суықпен өңдеу цехына қатысты жұмыс орындары (артығын сызып 

таста) 
а) Мұздату орны  
ә) Әйнекейлеу (мұзбен қаптау) орны 
б) Арамен бөлу орны 
в) тұздау камерасы 
9. Пресервтеу  цехына қатысты емес жұмыс орындары 
а) Бөлшектеу-буып-түю бөлімі 
ә) Әйнекейлеу (мұзбен қаптау) орны 
б) Соус пен маринадтар қайнату бөлімі  
в) Татымдықтарды дайындау бөлімі  

10. Аспаздық цехына қатысты жұмыс орнын белгілеңіз:  
а) Турама және одан өнімдер дайынду орны  
ә) Тағамдық қоспалар дайындау орны  
б) Арамен бөлу орны 
в) Ыстау бөлімі 
11. Техникалық бөлмелерде болатын бөлімдер 
а) Тоңзыту камераларының машина бөлімі  
ә) Трансформатор бөлімі  

  б) Электроқалқан бөлімі   
в) Желдету бөлімі 
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г)  Экспедицияның тиеу платформасы  
12. Өнімдерді буып-түю орны қарастырылмаған бөлім: 
а) Балықты бөлшектеу цехы  
ә) Балық қабылдау цехы  
б) Аспаздық цех 
в) Суықпен өңдеу цехы 
г) Ыстау және кептіру цехы 

 13. Шаруашылық аймақтар (жөндеу шеберханалары, көлікжай, 
қоймалар) өндірістік бөлмелердің ең жақын ашылатын есік ойығынан кем 
дегенде  

а) 50 м қашықтықта орналасады 
ә) 10 м қашықтықта орналасады 
б) 20 м қашықтықта орналасады 
в) 100 м қашықтықта орналасады 

 
1.4 Балық өңдеу зауыттарының жабдықтарын тану 

 
Балық өнімдерінің үлкен ассортиментін дайындаудың технологиялық 

процесі әртүрлі машиналар мен механизмдерде жүзеге асырылады. 
Балықты бөлшектеуге арналған машиналар мен құрылғылар бір 

операциялы және көпоперациялы деп жіктеледі.  
Біроперациялы машиналарға: балықтың қабығынан тазалаушы, машина, 

басын кесетін машина, жүзбеқанаттарды кесуші машина. Бұл машиналар бір 
ғана операцияны орындайды, құрылымы қарапайым және жұмысқа берік, 
әртүрлі балық түрлерін бөлшектеу үшін қолданылады.  

Көпоперациялық балық бөлшектеуші машиналар балықтың бір ғана 
түрін толығымен немесе жартылай  өңдейді.  

 
Құрал-жабдықтар бірнеше санаттарға жіктеледі: 
 
Балықты сақтау және тасымалдауға арналған жабдықтар: 

- балықты ерітуге және суға слып қоюға арналған ыдыстар;  
- аквариумдар; 
- термоконтейнерлер мен  термопакеттер; 
- тоңазытқыш шкафтар мен пакеттер; 
- салқындатушы үстелдер мен сөрелер; 
- мұздатқыш сөрелер. 

Балықты тазалауға және кесуге арналған жабдықтар: 
- қақпақтары бар ағынды саңылаумен жабдықталған тот баспайтын 

болаттан жасалған үстелдер; 
- Таспалы аралар; 
- балықтың қабыршағы мен терісін сыпыруға  арналған машиналар; 
- қабыршақты кетіруге арналған қырғыштар; 
- балықт бөлшектейтін пышақтар; 
- ішек-қарнын  алып тастауға арналған пышақтар; 
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- жартылай фабрикаттарға арналған науалар; 
- қалдықтарды жинауға арналған ыдыстар. 
Балық жартылай фабрикаттарын өндіруге арналған жабдықтар:  

- еттартқыштар; 
- араластырғыш; 
- инъекторлар; 
- буыр-түю жабдықтары. 

Балық өндірісінде қолданылатын кейбір құрал жабдықтармен танысып 
өтіңіздер. 

 
Қабыршақтардан тазалау машинасы (балық 
тазалаушы) РО-1М2 типті. 
Электр қозғалқыштан, иілгіш біліктен және 
қырғышы бар тұтқадан құралған. Қуаттылығы 
0,06 кВт (220 В) 
 
 

 
Электр балық тазалаушы КТ Kt-
S(Финляндия) 
Балықты қабыршақтарынан тазалауға 
арналған. Басқа машиналарға қарағанда 
судың шашырауынан қорғайтын 
оқшаулауыштары болғандықтан    едәуір 
қауіпсіз.   

 
Ет қопсытушы МРМ-15 
Балықтың кесектерін жұмсартуға арналған 
жабдық.  
Корпусы бар негізден, оған орнатылған 
вагоннан тұрады, ішінде жұмыс органдары, 
жетек, конденсаторлар панелі және микро 
ажыратқыш орналасқан. MS17-40 және Ro-
1m1 механизмдері қолданылады.  
 

Конвейер КР-1  
Балықты кесуге және қалдықтарын бөлек 
жинауға арналған. Конвейер балық өңдеуші 
кәсіпорындарда қолданылады, екі қабаттан 
тұрады: жоғарғы және төменгі. Төменгі 
қабатында жұмыс орындары мен балық 
қалдықтарын жинайтын лотоктар мен 
бөлшектеуге дайындап қойған тазаланған 
балықтарды жинайтын үстел бекітілген    
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ИПКС-130(Н) балық етінің турамасын 
кептірілген нанмен үгінділерімен қаптауға 
арналған жабдық.                                 
Тот баспайтын болаттан жасалған. Ерекшелігі: 
мұзбен қаптау және нан үгінділерімен қаптау 
бөлімдерінің қаңқасы бір, үрдіс 
автоматтандырылған.  
 
Suhner AG (Швейцария)S-40 
инъекторлары. 
Иъектордың негізгі жұмыс істеу қағидасы 
балықтың бұлшықетіне ине арқылы тұз 
ерітіндісін немесе тұз ерітіндісі мен тұздауға 
немесе жартылай фабрикатқа басқа қасиеттер 
беруге арналған басқа да перпараттардың 
қосындысын біркелкі енгізу.   
 
Буып-түйетін автоматты жабдық  УМ-4 
«Автомат». 
Өнімнің қалыптасқан блогын автоматты 
түрде буып-түюге арналған жабдық. Ол үшін 
балық блоктары автоматты жеткізілетін тегіс 
картон төсемге қойылады да, артынан 
шөгілетін полиэтилен пленкаға оралады.  
 

Бұлардан бөлек балық өңдеу 
зауыттарының құрал-жабдықтары келесі негізгі механизмдерден құралады: 

- таспалы аралар - балық етін кесу үшін қолданылады, оның ішінде 
мұздатылған;  

- балық қалдықтарын уатқыштар; 
- кальмарды тазартатын машиналар; 
- балықты теріден тазартатын машиналар; 
- балық сепараторлары - балық етін сүйектен, желбезектен, қабыршақтан 

бөлуге арналған; 
- сүбелеу машиналары - жұлын сүйектері мен қабырғаларын ажыратуға 

арналған; 
- теңіз балдырларын кесуге арналған кескіштер; 
- балық кесектері; 
- уылдырық өндірісіне арналған жабдық; 
- вакуумды орау машиналары; 
- түтін үйі, қуырғыш, қазандық,  
- консервілерді илектеу машиналары (10-сурет) 
-  
Осы аталған жабдықтардың әрі қайсысына жеке тоқталайық. 
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        Таспалы аралар. Балықты оның ішінде мұздатылған балықты кесу 
үшін қолданылады. Бұл аралар көміртекті болаттан және тот баспайтын 
болаттан жасалған. Көміртекті таспада қыздырылған тіс бар. 
         Балық қалдықтарына арналған ұнтақтағыш. Балық өндірумен және 
өңдеумен айналысатын кәсіпорындарда және кемелерде орнатылған. Ол 
балық қалдықтарын 25 миллиметрден аспайтын бөлшекке дейін ұнтақтайды.  
        Кальмарды тазартуға арналған  машина. Ол кальмарды терілері мен 
ілгектерінен тазартуға арналған. Шикі кальмардың еті осы машинаның 
ыдысына батырылады, содан кейін ол ыстық сумен толтырылады және 
біртіндеп қозғала бастайды. Кальмардың қабырғаларымен терісінен еті 
ажырай бастайды. Соңында, онсыз да қабығынан тазартылған кальмардың 
қаңқасы шығарылып, су тесік арқылы ағызылады. Осындай машинаның 
арқасында қаңқа 90-95 % тазартылады, бұл өте тиімді. 
        Балықты теріден тазартатын машина. Мұндай машина балықты 
өңдеуден басқа жартылай фабрикаттар мен филе өндірумен айналысатын 
кәсіпорындарда орнатылады. Бұл машина теңіз және өзен балықтарын 
тазартуға өте ыңғайлы. 
        Балық сепараторы. Бұл қондырғы ұсақталған балық өнімдерін 
өндірумен айналысатын компаниялардың сұранысына ие. Сепаратор  балық 
етін оның жеуге жарамсыз бөліктерінен, мысалы, сүйектерден, жүзбе 
қанаттардан бөлуге арналған. Сепаратордан кейінгі тартылған ет едәуір 
біртектес болып көрінеді, сонымен қатар онда сүйектер мен қабыршақтардың 
қалдықтары болмайды. Бұл жабдықтың артықшылығы - оны пайдалану және 
техникалық қызмет көрсету оңай, сонымен қатар оны басқаруға бір адам 
жеткілікті. 
       Филе жасау машинасы. Ол теңіз және тұщы су балықтарын өңдеу үшін 
қолданылады. Балық жотасы арнайы пышақ жүйесінің көмегімен алып 
тасталады, нәтижесінде дайын балық филесі пайда болады. Егер пышақтар 
мен тиеу механизмін персонал реттесе, машина одан максималды нәтиже ала 
алады. Теңіз балдырларын кесуге арналған кескіш. Бұл әртүрлі өнімдерді 
жолақтарға немесе текшелерге кесуге мүмкіндік береді. Мұндай жабдық 
салат өнімдерінің барлық түрлерін шығаратын компанияларда танымал (7-
сурет). 

Балықтарға арналған слайсер. Бұл кескіштің көмегімен балықты да, 
етті де, тіпті теңіз балдырларын да кесуге болады. Бұл жабдық 
қолданылғаннан кейін оңай тазаланады. 

Вакуумды орау машиналары. Осы механизмдердің көмегімен балық 
өнімдерінің сапасын сақтауға болады.  

 
Балықты алғашқы өңдеуге арналған желі.  
Бөлшектенген балықты өндіру үшін шикізат бөлшектеу желісіне келіп 

түседі. Әр балықты оператор қозғалмалы конвейер таспасына орналастырады 
да, балықтың басын лазерьлік белгі бойынша түзетіп орнатады (6-сурет). 
Балықты конвейерге тиегеннен кейін шикі балықты бөлшектеу бойынша 
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барлық қалған жұмыстар автоматты түрде орындалады. Конвейер балықты 
бас кесетін камераға жібереді, мұнда V-тәрізді пышақ бастарын кеседі. Басын 
кескеннен кейін пышақ үнемі сумен шайылып тұрады. Іштің кесуін 
жасайтын дөңгелек пышақ биіктігі бойынша өзгермелі негізге орнатылады, 
бұл балықтың ішкі мүшелеріне зақым келтірместен таяз, дәл кесу үшін 
әртүрлі мөлшердегі балықтарға бейімделуге мүмкіндік береді. 

 

 
Сурет 6 – Балықтың басын кесуге арналған элеватор  
 

 
Сурет 7 – Балық етін сүбелеу машинасы 
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Сурет 8 – Балық ұшаларын кептіруге жөнелту конвейері 

 
 

 
Сурет 9 – Теңіз өнімі – асшаянды сұрыптау машинасы 

Балық өндірісінде балық өнімдерінен қалған қалдықтарды өңдеуге 
арналған жабдықтар бар. Балық және балық қалдықтарын балық ұнына 
өңдейтін жабдық 10-суретте. Балық ұны - ақуыздың, май қышқылдарының, 
А, D дәрумендерінің және В тобының, кальцийдің, фосфордың, йодтың және 
селеннің ең құнды көздерінің бірі. 
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Сурет 10 – Балық майын және ұнын өндіруге арналған құрылғы 

 
Балық ұнын өндіру қуаттылығы сағатына 70-80 кг дайын өнім. Шикі балық 
сыйымдылығы сағатына 300 кг. Қыздыру әдісі: Термальді майды 200 0С 
электрлік қыздыру. Тұтыну қуаты 1,8 кВт.  
Құрылымы: 

- Бұрандалы транспортер: ф 160х4000мм 
- Плита: көлемі ф377х4000мм 
- Бұрандалы пресс: көлемі ф219: 1000 мм, сыртқы жабыны 

тот баспайтын болаттан жасалған 430, қалыңдығы 0,7 мм, 
ішкі және сыртқы цилиндр Q235B, қуаты 1,5 кВт. 

- Фен: өлшемдері ф820х4000 мм, редуктормен 
жабдықталған, ішкі және сыртқы цилиндр Q235B, сыртқы 
жылуды сақтау материалы Тот баспайтын болаттан 
жасалған. 

Соңғы өнім: ылғалдылығы ≤12 пайыз болатын майсыз ұн 
 
Өндірістік үрдіс жуу және тазалау машиналарында шикізатты алғашқы 

өңдеу, сонымен қатар мұздатылған блоктар мен дайын жартылай 
фабрикаттарды кесуден басталады.  

Балық шикізаттарын тамақ өндірісінде өңдеудің негізгі технологиялық 
операцияларының бірі оларды турау болып табылады. Дайын өнімнің түріне 
қарай турауды шартты түрде ірі, орташа және ұсақ деп бөлуге болады. 

Кесетін машиналар ірілей ұнтақтауға арналған. 
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Орташа ұнтақтау ұнтақтағыштар, ет тартқыштар және кескіштер 
көмегімен жүзеге асырылады (11-сурет). 

 
 

 
Сурет 11 – Балық етін турауға арналған жабдық 

 
Балық етін турайтын машиналар мен кескіштердің әр түрлі жобалық 

шешімдері бар, бірақ кесу қондырғысының негізгі құрылымы машиналардың 
барлық түрлері үшін бірдей (12-сурет). 

 
 
 

 
 
Сурет 12 - Балық кесетін машинаның кесу қондырғысының схемасы:  
1 - жетек білігі; 2 - орақ пышақ; 3 - эксцентрикалық; 4 - штепсель; 5 - 

пышақ жақтаулары; 6 - тәрелке пышақтары; 7 - ось; 8 - бұрыштық тетік; 
9 - итергіш; 10 – электр қуатын беретін қорап 
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Кесу механизмі пышақ рамаларына бекітілген жалпақ пышақтардан 
және планетарлық (орақ тәрізді) пышақтан тұрады. Планетарлық пышақ 
станоктың негізгі білігіне қиғаш байланыс арқылы орнатылады және алдын 
ала жалпақ пышақтармен көлденең бағытта кесілген шикізатты айқастырып 
кесуге арналады. 

Жалпақ пышақтар блогы корпус түрінде және пышақтар жиынтығымен 
перпендикуляр орналасқан екі жақтау түрінде жасалады. Эксцентриктердің 
көмегімен пышақтар өзара қозғалыста болып, етті берілетін бағытта турайды. 

Мұздатылған балықты кесу үшін отандық және шетелдік 
станоктарында жүзеге асырылады, олардың жұмыс принципі негізінен 
жұмыс органдарының тек гильотин, айналмалы, фрезерлік немесе аралас 
механизмдердің өніміне әсер ету күшімен ерекшеленеді. 

Гильотина механизмі мықтап бекітілген қозғалмайтын пышақтан және 
кері қозғалыс жасай отырып, қатты қаңқаға орнатылған қозғалмалы 
пышақтан тұрады. Гильотиндік механизм мұздатылған блокты қалыңдығы 25 
... 55 мм қабаттарға кеседі. 

Айналмалы механизм - бұл сыртқы бетінде тегіс пышақтары бар 
айналмалы барабан. Пышақтар блоктан алынған балық етінің бөліктерін 
үгінді түрінде кесіп алады, олар барабанның астында орналасқан арбаға 
түседі. 

Ұнтақтаудың фрезерлік механизмі тегіс диірмендер жиынтығымен бір-
біріне қарай айналатын екі біліктен тұрады. Ет блогы өз массасының әсерінен 
айналмалы кескіштер аймағына енеді, сонда оны кескіштер ұстап алып  
ұсатады. 

Құрама механизмдер – қатырылған балық блоктарын екі жағынан 
майдалауға арналған, және блок кесуші машиналар мен зырылдаманың 
құрастырмасы болып табылады.  

Зырылдама дегеніміз – балық шикізатын орташа өлшемге майдалауға 
арналған машиналар тобы. 

Зырылдаманың кесу механизмі диамерті әртүрлі жылжымайтын кесуші 
тордан және қыспа сомыннан тұрады. Зырылдаманың негізгі технологиялық 
параметрі тордың өлшемі (диаметрі). Әртүрлі маркадағы машиналардың 
өлшемі әртүрлі болады, 82-200 мм аралығында. Машиналардың 
таңбалауында соңғы екі сан тордың өлшемін білдіреді – К7-ФВП-82; К6-ФП-
120. 

Мұздатылған балық өнімін кесу үшін МРЗП машинасын қолданады.  
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Сурет 13 - МРЗП мұздатылған балық өнімдерін кесуге арналған машина:  
а - жалпы көрініс; b - кинематикалық диаграммасы;  

1 - тіректер; 2 - корпус; 3 - жетекті жалғастырғыш (ведущая муфта); 4 - 
жетекші жартылай жалғастырғыш; 5 - пышақ; 6 - траверстер; 7 - штанг; 
8 - бағыттаушы жолақтар; 9 - шойын бағанасы; 10 - иінді білік; 11 - 
иінтірек; 12 – іске қосу механизмі; 13 - жылжымалы кілтек; 14 – сырғақ 
немесе жүгірткі; 15 - өнім; 16 - марзан; 17 үстел; 18 - бұрамдық 
бәсеңдеткiш; 19 - белдік жетегі; 20 - қозғалтқыш; 21 – айналшақ немесе 
қосиін 
            

Машинаның жұмыс органдары - иінді механизм, пышақпен жүгірткі, 
басқару панелі. 

Машина жұмыс істемей тұрған кезде серіппелі механизмге 
электромагниттің әсерінен қозғалатын және басқарылатын жартылай 
жалғастырғыштар (муфталар) ашылады. Машинаны қосқан кезде серіппелі 
механизмнің көмегімен жылжымалы кілт ілінісудің екі жартысын да 
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байланыстырады және жетектен иінді механизм арқылы қозғалыс пышақпен 
бірге бағыттаушылар бойымен түсіп, өнімді кесіп тастайтын сырғытпаға 
беріледі. Бұл жағдайда пышақ дененің ойығына салынған марзанға 
(пышақтың астына төсеу) сүйенеді, содан кейін өзінің бастапқы күйіне 
келеді.  

Кесілген өнімнің максималды өлшемдері - 180х380 мм. Жарақаттанбау 
үшін құрылғы бір уақытта екі батырманы басу арқылы қосылады. 

Шағын өлшемді балық жартылай фабрикаттарын кесу үшін A-FLR / 2 
типті машинасы қолданылады (14-сурет). 

 
Сурет 14 - Балық жартылай фабрикаттарын кесуге арналған машина:  
1 - жем конвейері; 2 - тартқыш; 3 - қаптама; 4 - беруші конвейер 

жетегінің тізбекті жетегі; 5 - қоректену конвейерінің жетегі; 6 - өнімді 
бойлық және көлденең кесуге арналған механизмдердің жетегі; 7 - өнімді 
көлденең кесу механизмі; 8 - өнімді шығаруға арналған конвейер; 9 - өнімді 
айқасу механизмін қосуға арналған сенсор; 10 - қаптама; 11 - өнімді кесу 
механизмі 

 
Машина электр қуатын беруші қораптан, балық шикізатын кесу 

механизмінен, өнімді шығаруға арналған қораптардан тұрады.. 
           Шикізатты кесу механизмі пластиналы және дөңгелек пышақтардан 
тұрады. Қабыршақты пышақтар өзара перпендикуляр жазықтықта өзара 
айналатын екі пышақ шеңберіне бекітілген.  

Шикізат пышақтарға жеткізетін жемдік конвейерге салынады. 
Пластиналық пышақтар өнімді текшелерге кеседі. Блоктардың көлденең 
қимасының өлшемдері рамалардағы пышақтар арасындағы қашықтыққа 
байланысты анықталады. 
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Пластиналық пышақтардың кесу аймағынан шыққан кезде, бұйым 
сенсорға әсер етеді, ол көлденең кесу механизмін қосады. Блоктардың 
ұзындығы сенсорлардың көмегімен орнатылады. Кесілген шикізат разрядты 
конвейерге түседі, ал сенсор өзінің бастапқы күйін алады. Бұл цикл 
қайталанады. 
         Машинаның өнімділігі 250 кг/сағ; қоректену конвейерінің жылдамдығы 
0,02 ... 0,03 м/с; шығу 0,09 ... 0,13 м/с; дөңгелек пышақтың айналу 
жылдамдығы 230 мин-1; электр қозғалтқышының номиналды қуаты 2,8 кВт 
құрайды. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Балықты сақтау және тасымалдауға арналған жабдықтарды белгілеңіз 
а) аквариум 
ә) таспалы аралар 
б) инъектор 
в) еттартқыш 
 
2. Балықты тазалауға және кесуге арналған жабдықты белгілеңіз 
а) қабыршақты кетіруге арналған қырғыштар  
ә) араластырғыш 
б) буыр-түю жабдықтары 
в) термоконтейнерлер мен  термопакеттер 
 
3. Балық жартылай фабрикаттарын өндіруге арналған жабдықты белгілеңіз 
а) мұздатқыш сөрелер  
ә) таспалы аралар 
б) инъектор 
в) еттартқыш 
 
4. Қабыршақтардан тазалау машинасының бөліктерін атаңыз  
а) вакуумды қорап, сепаратор, электр қозғалтқыш, қырғыш 
ә) корпусы бар негіз, вагон, жұмысшы органдар, жетек, конденсаторлар 
панелі және микро ажыратқыш 
б) электр қозғалқыш, иілгіш білік және қырғышы бар тұтқа 
в) вакуумды орау машинаның құралдары мен қохғалтқыштары 
 
5. Балық сепараторларының негізгі жұмысы 
а) әртүрлі өнімдерді жолақтарға немесе текшелерге кесуге мүмкіндік береді 
ә) балықты да, етті де, тіпті теңіз балдырларын да кесуге болады 
б) балық етін оның жеуге жарамсыз бөліктерінен, мысалы, сүйектерден, 
жүзбе қанаттардан бөледі 
в) көмегімен балық өнімдерінің сапасын сақтауға болады 
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6. Мұздатылған балық өнімдерін кесуге арналған машинаның жұмыс 
органдары 
а) өнімді бойлық және көлденең кесуге арналған механизмдердің жетегі, 
өнімді шығаруға арналған конвейер 
ә) диамерті әртүрлі жылжымайтын кесуші тордан және қыспа сомыннан 
тұрады 
б) иінді механизм, пышақпен жүгірткі, басқару панелі 
в) пластиналы және дөңгелек пышақтардан тұрады 
 

1.5 Балық өңдеу зауытындағы еңбек қауіпсіздігі 
1.5.1 Балық өңдеу зауытындағы техникалық қауіпсіздік талаптары 
Балық өңдеу өндірісінде еңбек қауіпсіздігі мен техника қауіпсіздігін 

қамтамасыз ететін нормативтік құжаттар жүйесі мен нормативтік-құқықтық 
актілер: 

 МЕСТ 12.0.004-2015 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі 
(ЕҚСЖ). Еңбек қауіпсіздігін оқытуды ұйымдастыру. Жалпы 
ережелер 

 МЕСТ 12.0.002-2014 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. 
Терминдер мен анықтамалар 

 МЕСТ 12.0.230-2007 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. 
Еңбекті қорғауды басқару жүйелері. Жалпы талаптар 

 ҚР СТ 12.0.002-2016. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. 
Ұйымдардағы еңбек қауіпсіздігін басқару жүйесі. Тәуекелдерді 
бағалау және басқару жөніндегі нұсқаулық 

 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 1019 бұйрығы 
«Жұмыскерлерді, басшылар мен еңбек қауіпсіздігін және еңбекті 
қорғауды қамтамасыз етуге жауапты адамдарды еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытудан, нұсқау 
беруден және білімін тексеруден өткізу қағидалары мен 
мерзімдерін бекіту туралы». 

Балық өңдеу кезіндегі еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықта еңбекті 
қорғаудың жалпы талаптары берілген.  

Балықты қайта өңдеу бойынша жеке жұмыстарға (тұздау, қақтау, 
балықты тазарту және мұздатылған балықтың кесектерін кесу) 18 жасқа 
толған, теориялық және практикалық дайындықтан өткен, медициналық 
тексеруден өткен және денсаулығына байланысты ешқандай қарсы 
көрсетілімдері жоқ, жұмыс орнында кіріспе және бастапқы нұсқаулардан 
өткен адамдар рұқсат етіледі.  

Балықты өңдеу кезінде жұмысшы міндетті: 
-  техникалық қауіпсіздік талаптарын, еңбекті қорғау және өндірістік 

санитария ережелері мен нормаларын, қоршаған ортаны қорғау ережелері 
мен нормаларын, ішкі еңбек тәртібінің ережелерін білуге және сақтауға; 
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-  кәсіпорын аумағында, өндірістік, қосалқы және үй-жайларда тәртіп 
ережелерін сақтауға; 

- жеке басының қауіпсіздігі мен денсаулығына қамқорлық жасау; 
- Өрт және жарылыс қауіпсіздігі талаптарын сақтауға, өрт туралы 

ескерту сигналдарын, онымен жұмыс істеу тәртібін, өрт сөндіру 
құралдарының орналасқан жерін білуге және оларды қолдана білуге; 

- алғашқы медициналық көмек кітабының орналасқан жерін білу және 
зардап шеккен адамға алғашқы көмек көрсете білу; 

- төтенше жағдай кезіндегі тәртіпті білу; 
- құрылғыны, жұмыс принципін, пайдаланылған жабдықты, құралдар 

мен құрылғыларды пайдалану және техникалық қызмет көрсету ережелерін 
білуі керек. 

Балықты өңдеу кезінде жұмысшы мыналарды өтуі керек: 
- Жұмыс орнында еңбекті қорғау бойынша 6 айда 1 реттен кем емес 

қайталама нұсқаулық; 
- ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес мерзімдік медициналық 

тексеру;  
- қорғау талаптарын білуін кезекті тексеруді жылына кемінде 1 рет 

жүргізеді. 
Балықты өңдеу кезінде жұмысшы тікелей жұмыс жетекшісіне    

жүктелген жұмысты ғана орындауға міндетті. Олардың жұмысын басқа 
қызметкерлерге беруге және бөтен адамдарға жұмыс орындарына жіберуге 
жол берілмейді. 

Жұмыс аймағында бөтен адамдардың болуына жол берілмейді. 
Жұмысшыға балықты өңдеу процесінде келесі қауіпті және зиянды 

өндірістік факторлар кері әсер етуі мүмкін: 
      - қозғалатын көлік құралдары, қозғалатын машиналар мен 

механизмдер, технологиялық жабдықтың айналмалы және қозғалмалы 
бөліктері; 

    -  қысымен жұмыс істейтін технологиялық жабдықтың авариялық 
жағдайлардың туындауы салдарынан бұзылуы; 

    - бұйымдар мен материалдардың, шикізаттың, жартылай 
фабрикаттардың және дайын өнімнің төгілуі, шашылуы; 

   -    жұмыс аймағы ауасының жоғары газдануы мен шаңдануы; 
   - технологиялық жабдықтардың, коммуникациялардың, шикізаттың 

беткі қабатының төмен температурасы (мұздатылған өнімді шығару, 
тоңазыту жабдығымен жұмыс істеу, технологиялық жабдықтың суық 
беттерімен жанасу кезінде), жұмыс аймағы ауасының төмен температурасы; 

  - технологиялық жабдықтардың қызатын беттерінің жоғары 
температурасы (электр плиталары, пісіру беттері), ыстық цехтарда жылудың 
әсері (жұмыс аймағы ауасының жоғары температурасы); 

-      жұмыс орнында шу мен діріл деңгейінің жоғары болуы;  
 -    су мен будың жоғары температурасы, жұмыс аймағы мен жұмыс   

орнындағы ауа ылғалдылығының жоғары болуы;   
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-  адам денесі арқылы тұйықталуы мүмкін электр тізбегіндегі  кернеудің 
жоғарылауы;  

 - тыныс алу органдары, асқазан-ішек жолдары, тері жабындары мен 
шырышты қабықтар арқылы адам ағзасын зақымдайтын улы және 
тітіркендіргіш химиялық заттар; 

- ауыр заттарды қолмен көтеру және жылжыту кезінде статикалық  және 
динамикалық физикалық жүктемелер;  

- жұмыс аймағының жеткіліксіз жарықтандырылуы;  
- жұмыс үй-жайларындағы ауа қозғалысының жоғары жылдамдығы – 

өкпек жел;  
-      нейропсихикалық шамадан тыс жүктеме. 
Балықты өңдеу кезінде жұмысшылар арнайы киім, арнайы бас киім және 

аяқ киім және басқа да жеке қорғаныс құралдарымен (ЖҚҚ)  қамтамасыз 
етіледі (15- сурет). 

 

 
Сурет 15 - Арнайы киім, арнайы бас киім және аяқ киім 

 
 Бұл киімдер мен қорғаныс құралдары жұмысшыларды арнайы киіммен, 

арнайы аяқ киіммен және басқа да жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз 
етудің салааралық және салалық ережелері негізінде әзірленеді  

Берілетін арнайы киім, арнайы аяқ киім және басқа да ЖҚҚ жұмыстың 
сипаты мен шарттарына сәйкес келуі, еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуі, 
сәйкестік сертификаты немесе декларациясы болуы тиіс. 

Қорғаныш киімді және басқа жеке қорғаныс құралдарын негізгі 
жұмыстардан басқа мақсаттарда пайдалануға тыйым салынады. 
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Жұмыс кезінде сыртқы істер мен әңгімелерге алаңдамай және басқа 
жұмысшыларды алаңдатпау керек. 

 
Арнаулы киім, аяқкиім, және жеке қорғану заттарының  жіктелуі. 

Арнаулы жұмыс киімдеріне қойылатын талаптар. 
 Арнаулы киім – қызметкерді зиянды және қауіпті өндірістік 

факторлардан қорғауға арналған киім,аяқ киім,бас киім қолғап,өзге де 
нәрселер. 
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факторлардың әсерінен қорғауға арналған құралдар, соның ішінде арнайы 
киім. 
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 Арнаулы киім 
 Ведомствалық киім 
 Технологиялық киім 

 
Жұмысшы киім – денені былғаудан және жарақаттан сақтауға арналған 
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Технологиялық киімдерге – өте жоғары дәлдікпен істеліп өнеркәсіптік 
орындардағы мамандыққа тән ерекшеліктері бар киімдер жатады. 

«Еңбеккелерді қорғау жабдықтары. Топқа бөлінуі»- стандарты бойынша 
жеке  қорғау заттары, жабдықтары қолданылуына байланысты төмендегідей 
топтарға бөлінеді: 

1. Айырушы костюмдер – ішіне жел толтырылған 
костюмдер,скафандрлер. 

2. Тыныс жолдарын қорғау жабдықтары – противогаз, респираторлар. 
3. Арнаулы киімдер – комбинезондар, кеудеше, шалбар, костюмдер, 

сулық, жамылғылар, қысқа тон, тұлыптар, алжапқыш, жеңғаптар. 
4. Арнаулы аяқ киімдер – етік, қысқа қонышты етік, туфли, галош, 

ботылар. 
5. Қолды қорғайтын жабдықтар – қолғаптардың әр түрі. 
6. Басты қорғайтын жабдықтар–дулығылар, малақай, қалпақ, т.с.с. 
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7. Бетті қорғайтын жабдықтар – бетперде,қорғаушы маска. 
8. Есту органдарын қорғайтын жабдықтар – шуға қарсы киетін бас  

киім,құлаққа киетін аспап. 
9. Көзді қорғайтын жабдықтар – әр түрлі көзәйнектер 
10. Жоғарыдан құлаудан қорғайтын және басқа қорғау жабдықтары - 

сақтық белбеу, тоқ өткізбейтін кілемше, тізеге, шынтаққа, иыққа арналған 
қорғау жабдықтары. 

11. Теріні қорғайтын заттар – сабын,арнайы ерітінділер,әр түрлі жағатын 
майлар. 

 Еңбеккерлерді арнаулы киіммен,аяқ киіммен қорғау жабдықтарымен 
уақытында қамтамассыз ету жауапкершілігі мекеме, кәсіпорын әкімшілігіне 
жүктеледі. 

Өндірістегі  зиянды шаңнан,улы заттардан еңбеккердің тыныс жолын 
қорғау үшін противогаздар немесе тұмылдырықтар беріледі. Өндірістік 
противогаздардың әскери (Азаматтық қорғаныс ұйымдарындағы) 
противогаздардан айырмашылығы, олар тек бір ғана затты сүзіп алуға 
арналған. Ал әскери противогаздар әмбебаб (универсальный) болып келеді 

Балықты өңдеу кезінде жұмысшы жеке гигиена ережелерін білуге және 
сақтауға міндетті. Тамақтану, темекі шегу және тынығу белгіленген 
жерлерде ғана жүзеге асырылады. Суды тек арнайы жасалған 
қондырғылардан ішу керек. 

Жұмыс орнында алкогольді сусындарды ішуге және мас күйінде, есірткі 
немесе ес-түссіз мас күйінде жұмысына келуге тыйым салынады. 

Балықты өңдеу кезінде жұмысшы адамдардың өмірі мен денсаулығына 
қауіп төндіретін кез келген жағдай туралы, өндірістегі кез-келген жазатайым 
оқиға немесе денсаулығының нашарлауы туралы, оның ішінде жедел кәсіптік 
аурудың (уланудың) пайда болуы туралы, жабдықтардың, құрылғылардың 
ақаулықтарын байқаса өзінің менеджеріне дереу хабарлауға міндетті. 

Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтың талаптары балықты өңдеу 
кезінде міндетті болып табылады. Талаптарды орындамау еңбек тәртібін бұзу 
болып саналады және Қазақстан Респуликасының қолданыстағы 
заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады. 

Жұмыс басталар алдында еңбекті қорғау талаптары 
Арнайы киімнің, арнайы аяқ киімнің және басқа да ЖҚҚ-ның 

жарамдылығы, сыртқы зақымданулардың болмауы тексеріледі. 
Жұмысшылар орындалатын жұмысқа сәйкес келетін ақаусыз ЖҚҚ киеді. Ол 
үшін арнайы киім түрлері бекітілуі керек. Шаштары бас киімнің астында 
жасырылуы керек. Киімнің қалтасында өткір, сынатын заттарды ұстауға 
тыйым салынады. 

Тікелей басшыдан балық өңдеу жұмыстарын орындауға тапсырманы 
қабылдап алады, қажет болған жағдайда нұсқамадан өтеді. 

Жабдықтың жарамдылығын, құрал-сайманның, құрылғылардың, 
жабдықтардың болуын және жарамдылығын (бүтіндігін) тексереді және 
оларды ыңғайлы орналастырады.  
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Операцияларды орындау ретін алдын ала бекітіп алу керек.  
Қауіпсіз жұмыс үшін жұмыс орнын дайындау: 
   -  жұмыс орнынан өту жолдарын бөгеп тұратын барлық артық 

заттарды алып тастайды;  
  -   жұмыс орнының, эвакуация жолдарының еңбекті қорғау 

талаптарына сәйкестігін тексереді; 
  - қоршаулардың, сақтандырғыш құрылғылардың, қорғаныс 

блоктарының бар жоғын және жарамдылығын тексереді; 
  -     материалдардың, шикізаттың бар-жоғын тексеріп алады. 
Сырттан көзбен шолу арқылы: 
  -    ілініп тұрған жалаңаш сымдардың болмауын;  
  -    жұмыс орнын жарықтандыру жеткіліктілігін; 
  -  жабдықтың барлық ток өткізгіш және іске қосу құрылғыларын жабу 

сенімділігін;  
  -  жерлендіруші қосылыстардың болуы және сенімділігін (үзіктердің  

болмауы, жабдықтың металл ток өткізбейтін бөліктері мен жерлендіруші 
сым арасындағы байланыс беріктігін); 

 -   жабдықтардың ішінде және айналасында бөгде заттардың  
болмауын; 

- едендердің тазалығы, яғни ойықтардың, кедір-бұдырлықтардың,                 
төгілген сұйықтықтардың болмауын тексеріп алады. 

Алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі қобдишасының, алғашқы өрт 
сөндіру құралдарының болуына көз жеткізеді.  

Егер еңбек қорғау талаптары келесідей бұзылса, қызметкер жұмысқа 
кіріспеуі керек: 

- жабдықты өндірушінің пайдалану нұсқаулығында көрсетілген  ақаулық 
болса, оны пайдалануға жол берілмейді; 

 - жабдыққа кезеңді сынақтар (техникалық тексеру) уақтылы 
өткізілмеген жағдайда; 

 -  құралдардың, құрылғылардың, жабдықтар болмаса немесе дұрыс 
жұмыс істемесе; 

 -    жеке қорғаныс құралдары болмаған немесе жұмыс істемеген кезде; 
- желдетудің болмауы немесе бұзылу жағдайында; 
- қауіпсіздік құрылғыларының болмауы немесе дұрыс жұмыс істемеуі; 
- өрт сөндіру техникасы, медициналық көмек жинақтары болмаған 

кезде; 
- жұмыс орны және айналасының жарықтануы жеткіліксіз болған 

жағдайда; 
- жауапты тұлғалардың тарапынан жұмыстың қауіпсіз орындалуына 

тұрақты бақылау болмаған кезде; 
- қызметтік міндеттерімен байланысты емес біржолғы жұмыстарды, 

сондай-ақ жоғары қауіптілікпен байланысты жұмыстарды жүргізуге 
арналған нысаналы нұсқамадан өтпей, құрал-саймандары болмаған 
жағдайда немесе ақаулы болған кезде; 
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- мерзімді медициналық тексеруден өтпеген болса. 
Жұмыс орнын тесеру барысында табылған барлық кемшіліктер, сондай-

ақ жабдықтар мен қорғау құралдарының ақаулары туралы ақпарат, оларды 
толық жою немесе ауыстыру жөнінде шаралар қабылдау үшін басшылыққа 
баяндауға міндетті.  

Қызметкер қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қажетті барлық                   
шаралардың орындалғанына жеке өзі көз жеткізуі тиіс.  

Қандай да бір ақаулар анықталған жағдайда бұл туралы өзінің тікелей 
басшысына хабарлауға және олар жойылғанға дейін жұмысқа кіріспеуге 
міндетті. 

Жұмыс уақытында еңбекті қорғау талаптары 
Жұмыскерлер ішкі еңбек тәртібінің ережелеріне, еңбек тәртібі 

мәселелерін реттейтін өзге де құжаттарға бағынуы тиіс.  
Оқытудан өткен жұмысты ғана орындауға, еңбекті қорғау жөнінде 

нұсқау алуға және жұмысты қауіпсіз орындауға жауапты адам оған рұқсат 
беруге міндетті.  

Жарамды жабдықты, құралды қолдану, оларды тек өзіне тағайындалған 
мақсатта пайдалану керек.  

Жұмыс орнын таза ұстап, үйіп тастауға жол бермеу керек. 
Өндірістік процестер мен операциялардың әр кезеңінде қолданыстағы 

технологиялық регламенттердің және басқа да ұйымдастырушылық-
технологиялық құжаттардың, жеке және өндірістік гигиенаның нормалары 
мен ережелерінің талаптары сақталуы тиіс. 

Тұз, дәмдеуіштер, ылғал, агрессивті заттарды қолданумен байланысты 
технологиялық операцияларды орындау кезінде қорғаныс майлары мен 
пасталарын қолдану қажет. 

Майлы ластануға ұшыраған өндірістік үй-жайлардағы едендерді мезгіл-
мезгіл ыстық сумен жуып тұру керек. 

Жұмысты орындау кезінде өндірушілердің нұсқаулары мен еңбекті 
қорғау жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жабдықтарды, электр жабдықтарын, 
құралдар мен құрылғыларды пайдалану ережелерін сақтау қажет. 

Авариялық жағдайларда еңбекті қорғау талаптары 
Жұмыс орнында аварияға қауіп төндіретін жабдық сынған кезде: оны 

пайдалануды, сондай-ақ оған электр энергиясын беруді тоқтатуға; 
қабылданған шаралар туралы тікелей басшыға баяндауға және алынған 
нұсқауларға сәйкес әрекет етуге міндетті. 

Авариялық жағдайда: қоршаған адамдардың қауіптілігі туралы хабардар 
ету, болған жағдай туралы тікелей басшыға баяндау және аварияларды жою 
жоспарына сәйкес әрекет етеді.  

Құрал-жабдықтардың металл бөліктерінде электр кернеуі байқалған 
жағдайда оны дереу электр қуаты көзінен ажыратып басшыға хабарлау керек.  

Келесі жағдайда құрал-жабдықтары дереу электр қуатының көзінен 
ажырату керек: 
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- мерзімді медициналық тексеруден өтпеген болса. 
Жұмыс орнын тесеру барысында табылған барлық кемшіліктер, сондай-

ақ жабдықтар мен қорғау құралдарының ақаулары туралы ақпарат, оларды 
толық жою немесе ауыстыру жөнінде шаралар қабылдау үшін басшылыққа 
баяндауға міндетті.  

Қызметкер қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қажетті барлық                   
шаралардың орындалғанына жеке өзі көз жеткізуі тиіс.  

Қандай да бір ақаулар анықталған жағдайда бұл туралы өзінің тікелей 
басшысына хабарлауға және олар жойылғанға дейін жұмысқа кіріспеуге 
міндетті. 

Жұмыс уақытында еңбекті қорғау талаптары 
Жұмыскерлер ішкі еңбек тәртібінің ережелеріне, еңбек тәртібі 

мәселелерін реттейтін өзге де құжаттарға бағынуы тиіс.  
Оқытудан өткен жұмысты ғана орындауға, еңбекті қорғау жөнінде 

нұсқау алуға және жұмысты қауіпсіз орындауға жауапты адам оған рұқсат 
беруге міндетті.  

Жарамды жабдықты, құралды қолдану, оларды тек өзіне тағайындалған 
мақсатта пайдалану керек.  

Жұмыс орнын таза ұстап, үйіп тастауға жол бермеу керек. 
Өндірістік процестер мен операциялардың әр кезеңінде қолданыстағы 

технологиялық регламенттердің және басқа да ұйымдастырушылық-
технологиялық құжаттардың, жеке және өндірістік гигиенаның нормалары 
мен ережелерінің талаптары сақталуы тиіс. 

Тұз, дәмдеуіштер, ылғал, агрессивті заттарды қолданумен байланысты 
технологиялық операцияларды орындау кезінде қорғаныс майлары мен 
пасталарын қолдану қажет. 

Майлы ластануға ұшыраған өндірістік үй-жайлардағы едендерді мезгіл-
мезгіл ыстық сумен жуып тұру керек. 

Жұмысты орындау кезінде өндірушілердің нұсқаулары мен еңбекті 
қорғау жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жабдықтарды, электр жабдықтарын, 
құралдар мен құрылғыларды пайдалану ережелерін сақтау қажет. 

Авариялық жағдайларда еңбекті қорғау талаптары 
Жұмыс орнында аварияға қауіп төндіретін жабдық сынған кезде: оны 

пайдалануды, сондай-ақ оған электр энергиясын беруді тоқтатуға; 
қабылданған шаралар туралы тікелей басшыға баяндауға және алынған 
нұсқауларға сәйкес әрекет етуге міндетті. 

Авариялық жағдайда: қоршаған адамдардың қауіптілігі туралы хабардар 
ету, болған жағдай туралы тікелей басшыға баяндау және аварияларды жою 
жоспарына сәйкес әрекет етеді.  

Құрал-жабдықтардың металл бөліктерінде электр кернеуі байқалған 
жағдайда оны дереу электр қуаты көзінен ажыратып басшыға хабарлау керек.  

Келесі жағдайда құрал-жабдықтары дереу электр қуатының көзінен 
ажырату керек: 

 
 

- Электрсымдары, электраппараттар қатты қызып кетсе, ұшқын пайда 
болса; 

- Жерлендіруші сым үзілген жағдайда; 
- Автомат корпусында электр тоғының әсері байқалған жағдайда; 
- Электрқуатын беруде үзілістер болса.  

Тұтанып кеткен электр сымдары мен кернеулі құрал-жабдықтарын 
сөндіру үшін су мен көбікті өртсөндіргіш құралдарын қолдануға болмайды. 
Себебі көбік электр тғының өткізгіші болып табылады. Мұндай жағдайда 
көмірқышқыл газды және ұнтақты өрт сөндіргіш құралдарын пайдаланады.   

Түтін пайда болса және өрт басталған жағдайда дереу өрт дабылы қосып 
қол жетімді өрт сөндіру құралдарының көмегімен өртті сөндіру керек. Қажет 
болған жағдайда 101 немесе 112 номерлерін теріп көмек шақыру керек.  

Жұмыс орны түтінделіп кетсе, өрт шықса қабырғанын бойымен жағалап 
бүгіліп немесе еңбектеп жүрген абзал. Тыныс алуды жеңілдету үшін ауыз бен 
мқрынды сулы шүберекпен жауып алу керек. Оттың арасымен өтуге тура 
келсе, сырт киіммен немесе жамылғымен басын бүркемелеп алады, 
мүмкіндік болса үстіне суык су құйып алады, ал от тиген киімді бірден 
шешіп тастап, отын сөндіру керек.  

Жазатайым оқиға кезінде зардап шеккенді өзінің қауіпсіздігін сақтай 
отырып, жарақаттаушы фактордың әсерінен дереу босату, зардап шеккенге 
алғашқы көмек көрсету, қажет болған жағдайда 103 немесе 112 телефоны 
бойынша жедел жәрдем бригадасын шақыру қажет. Егер бұл 
айналасындағылардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндірмесе, жазатайым 
оқиға болған жағдайды мүмкіндігінше сақтау, жазатайым оқиғаның туындау 
себептерін тексеру үшін немесе фотосуретке немесе бейнеге түсірген абзал.           

Келесі жағдайда міндетті түрде медициналық мекемеге хабарласу керек: 
- адамның әл-ауқаты нашарласа,  
- көздерінде ауырсыну пайда болса,  
- көз жанары күрт нашарласа 
- көзді тоқтатып қарай алмаса,  
- саусақтар мен қолдардағы ауырсыну сезінсе,  
- жүрек соғысы нашарласа. 

Жұмыс аяқталғаннан кейін еңбекті қорғау талаптары 
Жабдықты өшіріп, оны электр желісінен ажыратып, ретке келтіреді. 
Қажет болған жағдайда жабдықты бөлшектеу, жуу, тазалау жұмыстарын 

жасайды. Жабдықты бөлшектеу кезінде абайлап, зақымданудан сақтанып, 
дайындаушы зауыттың пайдалану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес жабдықты 
жинау және бөлшектеу ретін сақтау керек. 

Жуу кезінде жабдықтың ток өткізгіш бөліктеріне судың түсуіне жол 
берілмейді. 

Құралды, керек-жарақтарды, құрал-жабдықтарды жинап, оларды рұқсат 
етілген орындарда сақтау керек.  
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Жұмыс орнын ретке келтіріп, тазалық сақтау керек. Қоқыс пен 
қалдықтарды тікелей қолмен жинауға жол берілмейді. Осы мақсаттар үшін 
щеткаларды, қалақшаларды және басқа да құрылғыларды пайдалану қажет. 

Арнайы киімді және басқа да ЖҚҚ-ны шешіп, тексеріп, арнайы бөлінген 
орынға алып тастайды. Қажет болған жағдайда жууға немесе жөндеуге 
тапсыру керек. 

Қолды және бетті сабынмен жылы сумен жуып, душ қабылдаған дұрыс. 
Жұмыс барысында анықталған барлық бұзушылықтар мен ескертулер 

және оларды жою бойынша қабылданған шаралар туралы өз басшысына 
хабарлау керек.  

 
Бақылау сұрақтары: 

 
1. Балықты қайта өңдеу бойынша жеке жұмыстарға жіберілетін 

адамдарға қойылатын талаптар 
а) 18 жасқа толған,  
ә) теориялық және практикалық дайындықтан өткен,  
б) медициналық тексеруден өткен және денсаулығына байланысты 

ешқандай қарсы көрсетілімдері жоқ,  
в) жұмыс орнында кіріспе және бастапқы нұсқаулардан өткен 
г) барлығы дұрыс  
д) барлығы дұрыс емес 
 
2. Балықты өңдеу кезінде жұмысшы қорғау талаптарын білуін кезекті 

тексеру жиілігі: 
а) айына кемінде 1 рет 
ә) 3 жылда кемінде 1 рет 
б) жылына кемінде 1 рет 
в) жарты жылда кемінде 1 рет 
 
3. Балықты өңдеу кезінде жұмысшы еңбекті қорғау бойынша қайталама 

нұсқаулық өту керек 
а) 6 айда 1 реттен кем емес 
ә) 3 айда 1 реттен кем емес 
б) 1 жылда 3 реттен кем емес 
в) 6 айда 2 реттен кем емес 
 
4. Тұз, дәмдеуіштер, ылғал, агрессивті заттарды қолданумен байланысты 

технологиялық операцияларды орындау кезінде  
а) қорғаныс майлары мен пасталарын қолдану қажет; 
ә) қолды жиі жуып тұру керек 
б) қолғап кию керек 
в) сыртқа шығып кету керек 
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Жұмыс орнын ретке келтіріп, тазалық сақтау керек. Қоқыс пен 
қалдықтарды тікелей қолмен жинауға жол берілмейді. Осы мақсаттар үшін 
щеткаларды, қалақшаларды және басқа да құрылғыларды пайдалану қажет. 

Арнайы киімді және басқа да ЖҚҚ-ны шешіп, тексеріп, арнайы бөлінген 
орынға алып тастайды. Қажет болған жағдайда жууға немесе жөндеуге 
тапсыру керек. 

Қолды және бетті сабынмен жылы сумен жуып, душ қабылдаған дұрыс. 
Жұмыс барысында анықталған барлық бұзушылықтар мен ескертулер 

және оларды жою бойынша қабылданған шаралар туралы өз басшысына 
хабарлау керек.  

 
Бақылау сұрақтары: 

 
1. Балықты қайта өңдеу бойынша жеке жұмыстарға жіберілетін 

адамдарға қойылатын талаптар 
а) 18 жасқа толған,  
ә) теориялық және практикалық дайындықтан өткен,  
б) медициналық тексеруден өткен және денсаулығына байланысты 

ешқандай қарсы көрсетілімдері жоқ,  
в) жұмыс орнында кіріспе және бастапқы нұсқаулардан өткен 
г) барлығы дұрыс  
д) барлығы дұрыс емес 
 
2. Балықты өңдеу кезінде жұмысшы қорғау талаптарын білуін кезекті 

тексеру жиілігі: 
а) айына кемінде 1 рет 
ә) 3 жылда кемінде 1 рет 
б) жылына кемінде 1 рет 
в) жарты жылда кемінде 1 рет 
 
3. Балықты өңдеу кезінде жұмысшы еңбекті қорғау бойынша қайталама 

нұсқаулық өту керек 
а) 6 айда 1 реттен кем емес 
ә) 3 айда 1 реттен кем емес 
б) 1 жылда 3 реттен кем емес 
в) 6 айда 2 реттен кем емес 
 
4. Тұз, дәмдеуіштер, ылғал, агрессивті заттарды қолданумен байланысты 

технологиялық операцияларды орындау кезінде  
а) қорғаныс майлары мен пасталарын қолдану қажет; 
ә) қолды жиі жуып тұру керек 
б) қолғап кию керек 
в) сыртқа шығып кету керек 
 

 
 

5. Майлы ластануға ұшыраған өндірістік үй-жайларда 
а) қорғаныс майлары мен пасталарын қолдану қажет; 
ә) едендерді мезгіл-мезгіл ыстық сумен жуып тұру керек 
б) қолғап кию керек 
в) едендерді мезгіл-мезгіл мұздай сумен жуып тұру керек  
 
6. Жұмыс орнында аварияға қауіп төндіретін жабдық сынған кезде 

міндетті 
а) электр энергиясын беруді тоқтатуға; 
ә) қабылданған шаралар туралы тікелей басшыға баяндауға  
б) қолғап киюге 
в) сыртқа шығып кетуге 
 
7. Электр сымдарының, электр аппаратурасының қатты қызған, ұшқын 

пайда болған жағдайда: 
а) еденді жуу керек 
ә) өрт сөндіргішті шашу керек  
б) қолғап кию керек 
в) жабдықты электр желісінен дереу ажырату керек 
 
8. Су мен көбікті өрт сөндіргіштерді электр сымдары мен кернеу 

астындағы жабдықтарды сөндіру үшін қолдануға 
а) тыйым салынады 
ә) рұқсат етіледі 
 
9. Су мен көбікті өрт сөндіргіштерді электр сымдары мен кернеу 

астындағы жабдықтарды сөндіру үшін қолданылады: 
а) ыстық су 
ә) көмірқышқыл және ұнтақты өрт сөндіргіштер 
б) мұздай су 
в) өрт сөндіргіш көбіктер 
 

10.  Түтіндеу және от болған жағдайда жұмысшылар міндетті 
а) қабырғалардың бойымен бүгіліп немесе еңбектеп қозғалуға  
ә) тыныс алуды жеңілдету үшін ауыз мен мұрынды суға батырылған 

орамалмен (матамен) жабуға 
б) су төгуге 
в) өрт сөндіргіш көбіктер 
г) барлығы дұрыс 
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11. Жұмыс орнында адамның әл-ауқаты нашарласа, көздерінде 
ауырсыну пайда болса, көз жанары күрт нашарласа, көзді тоқтатып қарай 
алмаса, саусақтар мен қолдардағы ауырсыну сезінсе, жүрек соғысы 
нашарласа. 

а) өрт сөндірушілерге хабарласу керек 
ә) міндетті түрде медициналық мекемеге хабарласу керек: 
в) цехтан шығып кетек керек 
г) нұсқаулықтан өту керек 
 
12. Өте жоғары дәлдікпен істеліп өнеркәсіптік орындардағы мамандыққа 

тән ерекшеліктері бар киімдер: 
а) Жұмысшы киім 
ә) Арнаулы киім 
б) Ведомствалық киім 
в) Технологиялық киім 
13. Жұмыс істейтін екі немесе одан да көп адамды зиянды және қауіпті 

өндірістік факторлардың әсерінен бір мезгілде қорғауға арналған техникалық 
құралдар: 

а)Арнаулы киім 
ә) Жеке қорғану құралы 
б) Дулыға, қолғап, противонгаз, 
в) Ұжымдық қорғану құралдары 
 
14. Теріні қорғайтын заттар 
а) дулығылар, малақай, қалпақ 
ә) шуға қарсы киетін бас киім, құлаққа киетін аспап 
б) сабын,арнайы ерітінділер, әр түрлі жағатын майлар. 
в) сақтық белбеу, тоқ өткізбейтін кілемше, тізеге, шынтаққа, иыққа 

арналған қорғау жабдықтары 
 
15. Өндірістік противогаздардың әскери (азаматтық қорғаныс 

ұйымдарындағы) противогаздардан айырмашылығы неде: 
а) әмбебап болып келеді 
ә) тек бір ғана затты сүзіп алады 
б) екі түрлі затты сүзіп алады 
в) айырмашылығы жоқ 
 
1.5.2 Балықты бөлшектеу кезіндегі жұмыс қауіпсіздігі 
 
Жұмысқа қосар алдында балық бөлу жабдығын қарау, бөгде заттардың 

жоқтығына көз жеткізу және бос жүрісте сынап көру қажет.  
Жұмыс істеп тұрған жабдықты қараусыз қалдыруға, ақаулы, 

қоршаулары алынып тасталған жабдықты пайдалануға болмайды. Барлық 
жұмысшылар балық бөлу машиналарын шұғыл тоқтату тәсілдерін білуі тиіс. 
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Жуу машиналарын пайдалану кезінде балықтарды тиеу мен түсіруді 
олар толық тоқтаған кезде ғана орындау қажет. Судың еденге ағып кетуін 
болдырмау керек. Балықтың басын кесетін және жүзгіштерді кесетін 
машиналардың дискілі пышақтары орталықтандырылып, балықтарды беретін 
пышақтар мен науалар қоршалған болуы тиіс. 

Балық өңдеу машиналарына балықты ырғақты, талап етілген жағдайда 
беру керек. Қозғалып келе жатқан кескіш органдардың алдында және 
олардың жанында түзетпеу және шығармау керек. Жұмыс істейтін адам 
ойластырылмаған, мазасыз қимылдардан аулақ ұстай отырып, тұрақты 
жағдайды таңдап, оны сақтауы керек. Балық қалдықтарын бөлу кезінде 
механикалық бұру құрылғыларына немесе арнайы сыйымдылықтарға тастау 
қажет. 

Сүбелеу машиналарымен жұмыс істегенде, балықты ұстауға жақындаған 
кезде бағыттағыштарға салу керек. Машинадан сүбелерді қолмен тартып 
шуғаруға тыйым салынады. Таразыны өңдейтін станокта жұмыс жасағанда 
көзді қорғайтын құралдар қолданылуы керек.  

Балық кесетін машиналарды тазалау, баптау, түсіру бойынша кез-
келген әрекетке олар тек тоқтатылған және қуат көзінен ажыратылған кезде 
ғана рұқсат етіледі. Балық кесетін тақталарда ешқандай бұралулар болмауы 
керек. Кесетін пышақтарды жақсы қайрау керек; олар тек қақпақтарда 
сақталады. 
        Балық шырыштығы қолдың терісін тітіркендіретінін ескере отырып, 
балықты кесіп жатқанда, оны мезгіл-мезгіл жуып, қолды дезинфекциялық 
ерітіндімен немесе басқа қорғайтын дерматологиялық агенттермен - 
пасталармен, жақпа майлармен, кремдермен, тері тазартқыштарымен емдеу 
керек. Балықты өңдейтін аймақты таза ұстау керек. 

Қол саусақтарын кесуден қорғау үшін сақиналы қолғаптарды 
қолданған жөн (16 -сурет).  

Улы балықтан жарақаттанған жағдайда дереу дәрігерге қаралу керек. 
Бұл жағдай үшін арнайы антидот жоқ екенін ескеру қажет. Сондықтан улы 
балықтармен қарым-қатынасты болдырмау улануды болдырмау үшін негізгі 
профилактикалық шара болып табылады. 
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Сурет 16 – Қорғаныс сақиналы қолғаптар мен алжапқыштар. Бір 

кенепке жиналған кішкентай металл сақиналар пышақпен жұмыс істеген 
кезде қолды кесуден қорғауға көмектеседі. 

 
Балықты және теңіз өнімдерін сұрыптау және қолмен кесу мақта 

қолғаптарына киілген, беті тегіс емес резеңке қолғаппен жасалуы керек (17-
сурет).  

                      
Сурет 17 - Балықты қолмен кесу жұмысын қауіпсіз орындау 
 
Бұл кейбір балық түрлеріне қорғалмаған қолмен тигізу қауіпті болуы 

мүмкіндігіне байланысты. Ірі балықтармен және жыртқыш балықтармен, 
сондай-ақ жыландармен жұмыс жасаған кезде ерекше абай болу керек. Ірі 
балықтың құйрығының жанында тұруға тыйым салынады.  

Мұндай балықпен кез-келген операция жасамас бұрын, олар алдымен 
есеңгіретілуі немесе өлтірілуі керек. Мысалы, ұзындығы 1,5 м акула етікті 
тістегенде тесіп өте алатынын есте ұстаған жөн. 
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Сурет 18 – Еденге бекітілген кесетін үстелдер мен жұмысшылар тұрған 
тіректер  
 

Балықты кесу үстелінің түсі өнімге қарама-қарсы түсті, астаушасы мен 
ернеуі  болуы керек (19-сурет). 

 

 
Сурет 19 -  Балықты кесуге арналған технологиялық үстелдер 

 
Кесетін тақталар қылаусыз болу керек. 
Ақаулы кескіш құралмен жұмыс жасауға, ақаулы құрал мен жабдықты 

жұмыс жасайтын құралмен бірге сақтауға тыйым салынады.  
Балықтарды қабыршақтан тазартуға арналған құрылғымен жұмыс істеу 

кезінде келесі талаптарды сақтау керек: 
- балықты тазалаған кезде қырғышты жылжыту үшін тұтқаға  қатты 

қысым жасамау керек; 
-  жонғышты қолмен ұстамау керек; 
- иілгіш біліктің жағдайын үнемі қадағалап отыру керек, оның ұзақ 

салбырап тұруына  жол бермеу керек. 
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Балықты пышақпен, қырғыштармен және скейлермен қолмен өңдеу 
кезінде сақ болу керек және балықты ұстап тұрған қолды кесу құралына 
жақын келтірмеу керек. 

Кесу пышағы өткір қайралған болуы керек, ал пышақтың пішіні 
балықты бөлу түріне сәйкес келуі керек. 

Бөлшектеу пышақтармен жұмыс істеу кезінде: 
-  босатылатын пышақтармен, тұтқалары қисайған, пышақтары бар 

кескіш пышақтарды қолдануға; 
- ілініп тұрған балықты бөлшектеуге; 
-  пышақ жүздерінің өткірлігін қомен тексеруге;  
- бөлшектелетін өнімде немесе үстелде үзіліс кезінде пышақты құтысыз 

қалдыруға; 
-  пышақты түзету кезінде мусатқа сүйенуге тыйым салынады. 
Пышақты мусатпен өңдеу барысында жұмысшылардан алшақ болуы 

керек. 
Кескіш пышақтарды белдікті қарындаш қапшықта (қорапта) ғана алып 

жүруге және сақтауға рұқсат етіледі. Үзіліс кезінде кескіш пышақтарды 
арнайы қарындаш қапшықтарда (қораптарда) немесе стационарлық жұмыс 
орындарында ұяларда қалдыру керек. 

Тірі балықтарды, әсіресе ірі балықтарды бөлшектеу үстеліне қояр 
алдында арнайы құралмен (ағаш балғамен) есеңгірету керек. 

Жұмыс кезінде балық шырышын мезгіл-мезгіл жуып, дезинфекциялық 
ерітіндімен жуу керек. 

Балықты өңдегеннен кейін кесу үстелдерінің астындағы қалдықтарды 
тазалап, сумен жуып тастау керек. 

 
Бақылау сұрақтары: 

1. Жуу машиналарын пайдалану кезінде балықтарды тиеу мен түсіруді 
а) машина іске қосылғанда орындау қажет 
ә) машина толық тоқтаған кезде ғана орындау қажет 
б) машинаны тоқтатпай орындау қажет 
в) қолмен жасау керек 
 
2. Балық бөлу жабдығын жұмысқа қосар алдында  
а) жуып-тазалау керек 
ә) бөгде заттардың жоқтығына көз жеткізіп, бос жүрісте сынап көру қажет 
б) желдету керек 
в) майлау керек 

 
3. Балық кесетін машиналарды тазалау, баптау, түсіру бойынша кез-келген 
әрекетке  
а) олар тек тоқтатылған және қуат көзінен ажыратылған кезде ғана рұқсат 
етіледі 
ә) жұмыс барысында рұқсат етіледі 
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Балықты пышақпен, қырғыштармен және скейлермен қолмен өңдеу 
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2. Балық бөлу жабдығын жұмысқа қосар алдында  
а) жуып-тазалау керек 
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3. Балық кесетін машиналарды тазалау, баптау, түсіру бойынша кез-келген 
әрекетке  
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б) тоқтатылған кезде рұқсат етіледі 
в) тазалау жұмыстары нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі 

 
4. Балықты және теңіз өнімдерін сұрыптау және қолмен кесу  
а) мақта қолғаптарына киілген, беті тегіс емес резеңке қолғаппен жасалуы 
керек 
ә) медициналық қолғаппен жасалуы керек 
б) матадан тігілген қолғаппен жасалу керек 
в) резеңке қолғаппен жасалуы керек 

 
5. Ілініп тұрған балықты бөлшектеуге 
а) өткір пышақпен ғана рұқат етіледі 
ә) арнайы құралмен рұқсат етіледі 
б) рұқсат етіледі 
в) тыйым салынады 
 
6. Тірі балықтарды, әсіресе ірі балықтарды бөлшектеу үстеліне қояр алдында 
а) ағаш балғамен есеңгірету керек 
ә) жуу керек 
б) тазалап , сүртіп алу керек 
в) желбезек қабығын тексеріп алу керек 

1.5.3 Балықтарды сұрыптау, мұздату, тұздау және ыстау 
жұмыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету  

Балықты мұздату кезінде жұмысшылар жылы киіммен қамтамасыз 
етіледі. Мұздатылғанға дейін балық орналастырылған деформацияланған 
пісіру табақтарымен, сондай-ақ ақаулы арбалармен жұмыс істеуге тыйым 
салынады, олардың көмегімен балық мұздатқышқа жіберіледі. Жұмыс 
желдеткіштері бар мұздатқыш туннельдерде ғана жүргізіледі. Қауіпсіздік 
мақсатында олар туннельдің есіктерін ашқанда автоматты түрде сөнеді. 
Арбалармен жұмыс кезінде дулыға кию керек. Мұздатқыштардың тиеу-
түсіру есіктері жұмыс кезінде жабық болуы керек. Егер салқындатылған 
ұстағышта немесе мұздатқышта аммиактың иісі болса, жұмыс дереу 
тоқтатылады, барлық электр қозғалтқыштары өшіріледі. 

Балықтың мұздатылған блоктарын табадан қағып түсіруге тыйым 
салынады. Еріту-глазирлеу аппараттарының қоршаулары болуы тиіс. 
Аппарат жұмысы кезінде аппарат бөліктерінің қозғалысы аймағында 
балықпен көтерілетін қаңылтыр табаларды түзетуге болмайды. 

Балықтың сақталуын қамтамасыз ету үшін мұзбен көмкерілу керек (20-
сурет).  
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 Сурет 20 – Мұзбен көмкерілген балық 

 
Мұзды ұсақтағыш мұздатқышта немесе арнайы қорапта жұмыс істеген 

кезде арнай көзілдірік киіп алады. Мұзды үгіткішке бөгде заттардың кірмеуін 
қамтамасыз ету керек.  

Балықты тұздау кезінде жұмыс басталар алдында олардың 
жарамдылығын, көзге тұздың түсуіне кедергі келтіретін қорғаныш 
қалқандарының, бункерлердің тиеу шұңқырындағы қорғаныш торларының 
болуы тексеріледі. Көрсетілген қалқандар болмаған жағдайда қызмет 
көрсетуші персонал қорғаныс көзілдірігімен жұмыс істейді (21-сурет). Сол 
көзілдірікті тұзды қопсыту кезінде пайдаланады.  

 

 
Сурет 21 – Қорғаныс қалқаны мен қорғаныс көзілдірігі 
 
Кесетін үстелдер, сондай-ақ жұмысшылар тұрған тіректер немесе темір 

торлар еденге бекітілген болу керек (22-сурет). 
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Балықты тұздау кезінде жұмыс басталар алдында олардың 
жарамдылығын, көзге тұздың түсуіне кедергі келтіретін қорғаныш 
қалқандарының, бункерлердің тиеу шұңқырындағы қорғаныш торларының 
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Сурет 21 – Қорғаныс қалқаны мен қорғаныс көзілдірігі 
 
Кесетін үстелдер, сондай-ақ жұмысшылар тұрған тіректер немесе темір 

торлар еденге бекітілген болу керек (22-сурет). 
 

 
 

 
Сурет 22 – Еденге бекітілген кесетін үстелдер мен жұмысшылар  

тұрған тіректер 
 

Қолдың терісінің тұзбен тітіркенуін болдырмау үшін жұмысшылар 
қорғаныш майлар мен пасталарды қолдануы тиіс. Балықты тұзға 
араластырғанда резеңке қолғап пен жеңқап киіп алу керек. Балықты қолмен 
жуған кезде шөптен жасалған щеткаларды және шүберектерді пайдаланады. 
Бөшкелердегі балықты тұзбен араластыру, балықпен толтыру резеңке 
қолғаппен жасалады. 

Балықты жуу, алғашқы өңдеу және тұздау кезіндегі қауіпсіздік 
талаптары 

Мұздатылған балықты қолмен өңдер алдында ерітілуі тиіс. Балықты 
дефростер ваннасынан сым темірлі ожаумен шығарады. 

Егер балықтың температурасы 5°С-қа жетпесе, қолды тоңазудан сақтау 
үшін мұздатылған балықты қолмен өңдеуге тыйым салынады. 

Балық бөлу машиналарын қолмен тиеу кезінде қармаушы құрылғыларға 
немесе кесу механизміне жақын тұста балықты түртуге немесе алып шығуға 
болмайды.  

Балық жуу машиналары судың шашырауын болдырмау үшін арнайы 
тұғырықтарға орнатылады. Машиналар ластанған суды кәрізге шығаратын 
суағарлармен жабдықталады.  

Барабанды типтегі балық жуу машинасында жұмыс істеу алдында 
жылдамдық қорабында тұтқаны барабанға көліктермен балықты жуудың 
және берудің талап етілетін жылдамдығына орнатады, содан кейін 
машинаның қозғалтқышын қосады. 
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Балық жуу машиналарында жұмыс істеу кезінде олар толық тоқтағанға 
дейін тыйым салынады: 

- жуу машинасындағы бактан кептеліп қалған балықты, бөгде заттарды 
алып тастауға және машина қақпағын ашуға; 

- элеватор типті жуу машинасында сүзгілерді тазалауға немесе ластанған 
торларды тазасына ауыстыруға; 

-  кезеңдік әсер ететін жуу машинасынан балықтарды тиеуге және 
түсіруге. 

Машинаның стартерінде: «Оны қоспаңыз! Адамдар жұмыс істеуде» 
деген плакат ілулі тұрады. 

Барабан түріндегі балық жуу машинасының барабанының тірек 
роликтерінің қоршау құрылғылары мықтап бекітіледі.  

Балық жуу машинасын барабан тірегіш біліктерінің қорғаныс 
құралдарынсыз пайдалануға тыйым салынады. 

Балық қабыршағынан тазалаушы машиналардың жүктеу барабаны 
механикаландырылған. Бұл машиналардың барабанынан балықты қолмен 
түсіруге болмайд. 

Жүзбеқанаттарды кескіш машинамен жұмыс істеген кезде кескіш пышақ 
дискісінің астына балық қанаттарын жақындатуға арналған реттелетін 
саңылауы бар металл қаптамамен жабылған. 

Жүзбеқанаттарды кескіш машинамен жұмыс істеу барысында кескіш 
дискінің қысқыш сомының бекітілуін бақылау қажет, яғни қысқыш сомын 
қатайтып, сіргелендіреді.  

Балық тұздайтын қондырғы қорғаныс қалқанымен жабдықталады. 
Қалқан болмаған жағдайда жұмысшылар жеке қорғаныс құралдарымен 
көздерін қорғауы керек. 

Бункерлерде қорғаныс торлары болмаған жағдайда балық тұздау 
қондырғысында жұмыс істеуге тыйым салынады. 

Тұздық цистерналарының ішінен тұздық қалдықтарын түгелімен алып 
тастағаннан кейін ғана ішін тексеріп, тазалайды. Тұзкептіргіштерді қосар 
алдында қатып қалған тұздарды қопсытып алады. Балықты дірілмен 
төсегішпен жұмыс істеу барысында бөшкенің торапта дұрыс орнатылуын 
және бекітілуін бақылау қажет. 

Балықтың басын кесетін станоктардың дискілі пышақтарындағы 
қорғаушы қақпандары, жіберілетін шикізат түріне қарай адамның қолының 
кесуші құралдың астында қалып қою мүмкіндігін болдырмайтындай ретке 
келтіру керек. 

Егер балықтың басын кесетін машиналарда дискінің пышақтары 
ортасына орнатылмаса, қорғаушы қақпандары болмаса және балықты 
пышаққа жақындататын науалар дұрыс орнатылмаса жұмыс істеуге тыйым 
салынады. 

Жұптасқан бас кесетін машиналарда төтенше тоқтату тетіктері екі 
жұмысшының да жұмыс орындарында болады.  

Балықты бөлшектеу машинасында жұмыс істеу барысында: 
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Балық жуу машиналарында жұмыс істеу кезінде олар толық тоқтағанға 
дейін тыйым салынады: 

- жуу машинасындағы бактан кептеліп қалған балықты, бөгде заттарды 
алып тастауға және машина қақпағын ашуға; 

- элеватор типті жуу машинасында сүзгілерді тазалауға немесе ластанған 
торларды тазасына ауыстыруға; 

-  кезеңдік әсер ететін жуу машинасынан балықтарды тиеуге және 
түсіруге. 

Машинаның стартерінде: «Оны қоспаңыз! Адамдар жұмыс істеуде» 
деген плакат ілулі тұрады. 

Барабан түріндегі балық жуу машинасының барабанының тірек 
роликтерінің қоршау құрылғылары мықтап бекітіледі.  

Балық жуу машинасын барабан тірегіш біліктерінің қорғаныс 
құралдарынсыз пайдалануға тыйым салынады. 

Балық қабыршағынан тазалаушы машиналардың жүктеу барабаны 
механикаландырылған. Бұл машиналардың барабанынан балықты қолмен 
түсіруге болмайд. 

Жүзбеқанаттарды кескіш машинамен жұмыс істеген кезде кескіш пышақ 
дискісінің астына балық қанаттарын жақындатуға арналған реттелетін 
саңылауы бар металл қаптамамен жабылған. 

Жүзбеқанаттарды кескіш машинамен жұмыс істеу барысында кескіш 
дискінің қысқыш сомының бекітілуін бақылау қажет, яғни қысқыш сомын 
қатайтып, сіргелендіреді.  

Балық тұздайтын қондырғы қорғаныс қалқанымен жабдықталады. 
Қалқан болмаған жағдайда жұмысшылар жеке қорғаныс құралдарымен 
көздерін қорғауы керек. 

Бункерлерде қорғаныс торлары болмаған жағдайда балық тұздау 
қондырғысында жұмыс істеуге тыйым салынады. 

Тұздық цистерналарының ішінен тұздық қалдықтарын түгелімен алып 
тастағаннан кейін ғана ішін тексеріп, тазалайды. Тұзкептіргіштерді қосар 
алдында қатып қалған тұздарды қопсытып алады. Балықты дірілмен 
төсегішпен жұмыс істеу барысында бөшкенің торапта дұрыс орнатылуын 
және бекітілуін бақылау қажет. 

Балықтың басын кесетін станоктардың дискілі пышақтарындағы 
қорғаушы қақпандары, жіберілетін шикізат түріне қарай адамның қолының 
кесуші құралдың астында қалып қою мүмкіндігін болдырмайтындай ретке 
келтіру керек. 

Егер балықтың басын кесетін машиналарда дискінің пышақтары 
ортасына орнатылмаса, қорғаушы қақпандары болмаса және балықты 
пышаққа жақындататын науалар дұрыс орнатылмаса жұмыс істеуге тыйым 
салынады. 

Жұптасқан бас кесетін машиналарда төтенше тоқтату тетіктері екі 
жұмысшының да жұмыс орындарында болады.  

Балықты бөлшектеу машинасында жұмыс істеу барысында: 

 
 

- машинаның кесуші тетіктерінің жанында машинаға салынған балықты 
қолмен түзетпейді; 

-  машиналар іске қосылған сәтте балықты пышақтардың астынан 
суырып алмайды; 

- жұмысшы өз бетінше машинаның тетіктерін реттеп және пышақ 
дискілерін қайрамайды. 

Балықты машинамен бөлшектеу кезінде алынатын қалдықтарды 
механикалық айыратын құрылғыға немесе толғаннан кейін уақтылы 
босатылатын арнайы ыдыстарға тастайды.  

Сүбелеу машинасында жұмыс істеген кезде балықты бағыттауыштарға 
қармауға дейін салады. 

Балықтың құйрығын бағыттағыштар мен қармау арасында түзеуге, 
сондай-ақ машинадан филені қолмен тартып алуға тыйым салынады. 

Сүбелеу машинасында жұмыс істеген кезде балықты транспортердің 
ұяшықтарына үшінші ұяшықтан жақын емес орналастырады.  

Балықты транспортердің ұясына салуға және пышақтардың қаптамасына 
жақын маңда дұрыс орналаспаған балықты түзетіп қоюға болмайды.  

Балық терісін сыпыратын машинада жұмыс істеу кезінде қолды 
жарақаттап алмау үшін сүбелер беруші транспортер лентасының басында 
салынады.  

Балық терісін сыпыратын машина толық тоқтатылып, электр қуатының 
көзінен ажыратылғаннан кейін ғана біліктерінің саңылауын тазалап,  
реттейді.  

Ысталған балық өнімдерін өндіруге қойылатын қауіпсіздік талаптары 
Ыстау камералары сору құрылғыларымен, сондай-ақ ғимараттың 

түтінденуіне жол бермейтін тығыз жабылатын есіктермен және люктермен 
жабдықталуы тиіс. 

Қабырғалар мен төбелер арқылы өтетін құбырлар оқшаулануы тиіс. 
Ыстау камералары мен туннельдердің есіктері сыртқа қарай ашылуы 

және бекіту құрылғылары болуы тиіс. 
Оттықтан от жалыны, ұшқындар мен шоқтар ықтимал шыққан жағдайда 

жұмыскерлердің күйіп қалуының алдын алу үшін оттықтан қарама-қарсы 
қабырғаға дейінгі қашықтық кемінде 2 м болады.  

Балықтарды тізбелеуге арналған сүмбілердің беті тегіс, ал ілгектері 
берік бекітіледі.  

Балықтарды ілу кезінде көтерме аспалы жолда сенімді бекітіледі.  
Ыстау камераларын қолмен тиеу, түсіру және тазалау, сондай-ақ оларды 

жөндеу жұмыстары олардан түтін толық жойылғаннан және камера ішіндегі 
температура 30°С дейін төмендегеннен кейін басталады. 

Ыстау камералары мен оттықтарды күйіктен (күйеден, күлден) тазалау 
беті тегіс тұтқалары бар арнайы қырғыштармен жүргізіледі. Қырып алынған 
күйік  (күйе, күл) жылу өткізбейтін материалдан жасалған тұтқалары бар 
металл жәшіктерге жиналады.  

Жұмыс орнында темекі шегуге, тамақ ішуге тыйым салынады. 
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Кәсіпорын аумағында, өндірістік, қосалқы және тұрмыстық үй-жайларда 
өзін-өзі ұстау ережелерін сақтау керек.  

Жұмысшы өзін нашар сезінген жағдайда жұмысты тоқтатып, 
басшыларға хабарлап, дәрігерге қаралу керек.  

 
Бақылау сұрақтары: 
1. Балықты және теңіз өнімдерін сұрыптау және қолмен кесу  

а) мақта қолғаптарына киілген, беті тегіс емес резеңке қолғаппен жасалуы 
керек 
ә) медициналық қолғаппен жасалуы керек 
б) матадан тігілген қолғаппен жасалу керек 
в) резеңке қолғаппен жасалуы керек 
 

2. Мұздатқыш туннельдерде міндетті түрде 
а) Желдеткіштер жұмыс істеу керек 
ә) Жылытқыштар жұмыс істеу керек 
б) Желдеткіш міндетті емес 
в) Ауа ылғалдандырғыштар болу керек 

 
3. Егер салқындатылған ұстағышта немесе мұздатқышта аммиактың иісі 

болса,  
а) жұмыс дереу тоқтатылады 
ә) барлық электр қозғалтқыштары өшіріледі 
б) жұмыс жалғаса береді 
в) желдеткіш қосылады 
 
4. Балықты тұзбен араластыру кезінде 
а) бас киім кию керек 
ә) алжапқыш кию керек 
б) медициналық қолғап кию керек 
в) резеңке қолғап пен жеңқап кию керек 
 
5. Жабдықты электр желісінен дереу ажырату жағдайлары 
а) электр сымдарының, электр аппаратурасының қатты қызуы, 

ұшқынның пайда болуы. 
ә)  жерге қосу сымы сынған жағдайда; 
б) автомат корпусында электр тогының әрекеті анықталған кезде; 
в) электр энергиясын беру үзілісі кезінде.  
 
6. Қолды тоңазудан сақтау үшін мұздатылған балықты қолмен өңдеуге 

тыйым салынады 
а) балықтың температурасы 5°С-қа жетпесе 
ә) балықтың температурасы 3°С-қа жетпесе 
б) балықтың температурасы 5°С-тан асып кетсе 
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Кәсіпорын аумағында, өндірістік, қосалқы және тұрмыстық үй-жайларда 
өзін-өзі ұстау ережелерін сақтау керек.  

Жұмысшы өзін нашар сезінген жағдайда жұмысты тоқтатып, 
басшыларға хабарлап, дәрігерге қаралу керек.  

 
Бақылау сұрақтары: 
1. Балықты және теңіз өнімдерін сұрыптау және қолмен кесу  

а) мақта қолғаптарына киілген, беті тегіс емес резеңке қолғаппен жасалуы 
керек 
ә) медициналық қолғаппен жасалуы керек 
б) матадан тігілген қолғаппен жасалу керек 
в) резеңке қолғаппен жасалуы керек 
 

2. Мұздатқыш туннельдерде міндетті түрде 
а) Желдеткіштер жұмыс істеу керек 
ә) Жылытқыштар жұмыс істеу керек 
б) Желдеткіш міндетті емес 
в) Ауа ылғалдандырғыштар болу керек 

 
3. Егер салқындатылған ұстағышта немесе мұздатқышта аммиактың иісі 

болса,  
а) жұмыс дереу тоқтатылады 
ә) барлық электр қозғалтқыштары өшіріледі 
б) жұмыс жалғаса береді 
в) желдеткіш қосылады 
 
4. Балықты тұзбен араластыру кезінде 
а) бас киім кию керек 
ә) алжапқыш кию керек 
б) медициналық қолғап кию керек 
в) резеңке қолғап пен жеңқап кию керек 
 
5. Жабдықты электр желісінен дереу ажырату жағдайлары 
а) электр сымдарының, электр аппаратурасының қатты қызуы, 

ұшқынның пайда болуы. 
ә)  жерге қосу сымы сынған жағдайда; 
б) автомат корпусында электр тогының әрекеті анықталған кезде; 
в) электр энергиясын беру үзілісі кезінде.  
 
6. Қолды тоңазудан сақтау үшін мұздатылған балықты қолмен өңдеуге 

тыйым салынады 
а) балықтың температурасы 5°С-қа жетпесе 
ә) балықтың температурасы 3°С-қа жетпесе 
б) балықтың температурасы 5°С-тан асып кетсе 

 
 

в) судың температурасы 5°С-қа жетпесе 
 
7. Судың шашырауын болдырмау үшін... 
а) балық жуу машиналары тегіс жерге орнатылады 
ә) балық жуу машиналары аспалы көпірге орнатылады 
б) жұмысшылар арнайы тұғырықтарға орнатылады 
в) балық жуу машиналары арнайы тұғырықтарға орнатылады 
 
8. Балық жуу машиналарында жұмыс істеу кезінде, толық тоқтағанға 

дейін тыйым салынады 
а) жуу машинасындағы бактан кептеліп қалған балықты, бөгде заттарды 

алып тастауға және машина қақпағын ашуға; 
ә) элеватор типті жуу машинасында сүзгілерді тазалауға немесе 

ластанған торларды тазасына ауыстыруға; 
б) кезеңдік әсер ететін жуу машинасынан балықтарды тиеуге және 

түсіруге; 
в) жуу машинасындағы бакта кептеліп қалған балықты қалдыруға 
 
9.  Балық қабыршағынан тазалаушы машиналардың жүктеу барабаны.... 
а) механикаландырылған 
ә) автоматтандырылған 
б) сенсорлық 
в) қолмен іске қосылады 
 
10. Балық тұздайтын қондырғы қорғаныс қалқанымен жабдықталады. 

Қалқан болмаған жағдайда жұмысшылар .... 
а) жұмысын тоқтатып қояды  
ә) жеке қорғаныс құралдарымен көздерін қорғауы керек 
б) жұмысын жалғастыра береді 
в) қорғаныс қалқанын сұрап алады 
 
11. Балықтың басын кесетін машиналарда жұмыс істеуге тыйым 

салынады, егер 
а) дискінің пышақтары ортасына орнатылмаса 
ә) қорғаушы қақпандары болмаса 
б) балықты пышаққа жақындататын науалар дұрыс орнатылмаса 
в) бөлме температурасы 5 0С төмен болса 
 
12. Балықты машинамен бөлшектеу кезінде алынатын қалдықтарды 
а) сумен шайып тастайды 
ә) балық бөліктерімен бірге сақтайды 
б) механикалық айыратын құрылғымен тастайды 
в) арнайы ыдыстарға тастайды 
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13. Сүбелеу машинасында жұмыс істеген кезде балықты транспортердің 
ұяшықтарына 

а) екінші ұяшыққа орналастырады 
ә) бесінші ұяшыққа орналастырады  
б) үшінші ұяшықтан жақын емес орналастырады 
в) бірінші ұяшықтан жақын емес орналастырады 
 
14. Балық терісін сыпыратын машинада жұмыс істеу кезінде қолды 

жарақаттап алмау үшін 
а) сүбелер беруші транспортер лентасының қақ ортасына салынады 
ә) сүбелер беруші транспортер лентасының басында салынады 
б) сүбелерді транспортер лентасын тоқтатып барып салады 
в) сүбелер беруші транспортер лентасының соңғы жағына салынады 
 
15. Қай кезде балық терісін сыпыратын машина біліктерінің саңылауын 

тазалап, реттейді? 
а) толық тоқтатылып, электр қуатының көзінен ажыратылғаннан кейін 
ә) жұмыс барысында 
б) балық терісін сыпырғаннан кейін 
в) толық тоқтатылып, бірақ электр қуатының көзінен ажыратпай  
 
16. Балықтың мұздатылған блоктарын табадан қағып түсіруге 
а) болады 
ә) арнайы құралмен болады 
б) арасында болады 
в) тыйым салынады 
 
17. Ыстау камералары жабдықталуы тиіс... 
а) сору құрылғыларымен 
ә) тығыз жабылатын есіктермен 
б) қауыздармен 
в) кәріз жүйесімен 
 
18. Ыстау камералары мен туннельдердің есіктері 
а) ішке қарай ашылады 
ә) сыртқа қарай ашылады 
б) мүлдем ашылмайды 
в) есік болмайды 
 
19. Оттықтан от жалыны, ұшқындар мен шоқтар ықтимал шыққан 

жағдайда жұмыскерлердің күйіп қалуының алдын алу үшін оттықтан қарама-
қарсы қабырғаға дейінгі қашықтық кемінде 

а) 1,0 м 
ә) 0,5 м 
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13. Сүбелеу машинасында жұмыс істеген кезде балықты транспортердің 
ұяшықтарына 

а) екінші ұяшыққа орналастырады 
ә) бесінші ұяшыққа орналастырады  
б) үшінші ұяшықтан жақын емес орналастырады 
в) бірінші ұяшықтан жақын емес орналастырады 
 
14. Балық терісін сыпыратын машинада жұмыс істеу кезінде қолды 

жарақаттап алмау үшін 
а) сүбелер беруші транспортер лентасының қақ ортасына салынады 
ә) сүбелер беруші транспортер лентасының басында салынады 
б) сүбелерді транспортер лентасын тоқтатып барып салады 
в) сүбелер беруші транспортер лентасының соңғы жағына салынады 
 
15. Қай кезде балық терісін сыпыратын машина біліктерінің саңылауын 

тазалап, реттейді? 
а) толық тоқтатылып, электр қуатының көзінен ажыратылғаннан кейін 
ә) жұмыс барысында 
б) балық терісін сыпырғаннан кейін 
в) толық тоқтатылып, бірақ электр қуатының көзінен ажыратпай  
 
16. Балықтың мұздатылған блоктарын табадан қағып түсіруге 
а) болады 
ә) арнайы құралмен болады 
б) арасында болады 
в) тыйым салынады 
 
17. Ыстау камералары жабдықталуы тиіс... 
а) сору құрылғыларымен 
ә) тығыз жабылатын есіктермен 
б) қауыздармен 
в) кәріз жүйесімен 
 
18. Ыстау камералары мен туннельдердің есіктері 
а) ішке қарай ашылады 
ә) сыртқа қарай ашылады 
б) мүлдем ашылмайды 
в) есік болмайды 
 
19. Оттықтан от жалыны, ұшқындар мен шоқтар ықтимал шыққан 

жағдайда жұмыскерлердің күйіп қалуының алдын алу үшін оттықтан қарама-
қарсы қабырғаға дейінгі қашықтық кемінде 

а) 1,0 м 
ә) 0,5 м 

 
 

б) 1,5 м 
в) 2,0 м 

 
20. Ыстау камераларын қолмен тиеу, түсіру және тазалау, сондай-ақ 

оларды жөндеу жұмыстары 
а) 30°С дейін төмендегеннен кейін басталады 
ә) 50°С дейін төмендегеннен кейін басталады 
б) 40°С дейін төмендегеннен кейін басталады 
в) 70°С дейін төмендегеннен кейін басталады 
  
21. Ыстау камералары мен оттықтарды күйіктен (күйеден, күлден) 

тазалау 
а) беті тегіс тұтқалары бар арнайы қырғыштармен жүргізіледі 
ә) ағаш қырғыштармен жүргізіледі 
б) темір қырғыштармен жүргізіледі 
в) тазартылмайды 

 
1.5.4 Технологиялық жабдықты жинау және санитарлық өңдеу 

кезіндегі жұмыс қауіпсіздігі 
Жабдықтың жұмысын бақылау.  
Жабдық визуалды профилактикалық тексеруден мерзім сайын өтеді.  
Электр тогының соғуын болдырмау үшін қуаттандырылған 

технологиялық жабдықты жууға болмайды. Су ағынын түтіктен тікелей 
электр қозғалтқыштарына, электр сымдарына және басқа электр 
жабдықтарына бағыттамайды.  

Өндірістік процестер ақаусыз технологиялық жабдықта жүзеге 
асырылуы тиіс. Ақаулы технологиялық жабдықта, қорғаныс және қоршау 
құрылғылары алынып тасталған немесе ақаулы жабдықта жұмыс істеуге 
тыйым салынады. 

Өз күшімен жоюға болмайтын ақаулы жабдық, құрал-саймандар, 
құрылғылар, еңбекті қорғау талаптарының басқа да бұзушылықтары 
анықталған және денсаулыққа, жеке немесе ұжымдық қауіпсіздікке қауіп 
төнген жағдайда қызметкер бұл туралы басшылыққа хабарлауы керек. 
Анықталған бұзушылықтарды жойғанға дейін жұмысқа кіріспейді. 

Кез келген жүктерді тасымалдау кезінде ауыр заттарды қолмен 
жылжытудың белгіленген нормаларын сақтау керек. 

Санитарлық нормаларды орындау және еңбек, демалыс режимін 
сақтау. 

Балықты қайта өңдеу бойынша жұмыстарды орындау кезінде тыйым 
салынады: 

-  жұмыстарды өз бетінше жүргізуге; 
-  тікелей басшының рұқсатынсыз жұмыс орнынан кетуге; 
-  жұмыс істеп тұрған жабдықты қараусыз қалдыруға; 
-  жұмыс кезінде қорғаныс құрылғыларын алып тастауға; 
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-  кернеу астында тұрған жабдықтардың бөліктеріне тиюге; 
- жабдықтың айналмалы элементтеріне  толық тоқтамаса да тиіп 

кеткенге; 
-  жұмыс істеп тұрған жабдық арқылы бір заттарды беруге; 
- жабдыққа май құю, бөшкелерді, ыдысты және отыру үшін 

пайдалануға; 
- ақаулы жабдықтарды, құралдарды, құрылғыларды, сондай-ақ жұмыс 

істеуге қызметкер оқытылмаған жабдықтарды пайдалануға; 
-  жұмыстарды қажетті ЖҚҚ-ны қолданбай жүргізуге; 
-   темекі шегуге; 
-  ашық отты пайдалануға; 
-  алкоголь, есірткі әсерімен, дәрі-дәрмек ішіп жұмыс істеуге. 
Балықты бункерлерге аяқпен итеруге тыйым салынады. 
Балық өңдеу жабдықтарын жинау және санитарлық өңдеу кезінде 

машиналардың электр тоғын қосу-өшіру аспабында міндетті түрде «қосуға 
болмайды!» деп жазылған плакат іліп қояды. Жабдықтарды құбыршектің 
көмегімен жуу кезінде су ағысын тікелей электр қозғалтқыштарына, электр 
сымдарына және басқа да электр бөлшектеріне бағыттауға тыйым салынады. 
Майлы заттармен тез ластанатын цехтардың едені мезгіл-мезгіл ыстық сумен 
жуу қажет. 

Балық өңдеу қондырғылары мен жабдықтарын санитарлық өңдеу 
түрлері: 

- бастапқы инфекция көздерін (дезинфекция) жою,  
- жәндіктер мен кенелерді (дезинсекция) жою,  
- зиянды кеміргіштерді (дератизация) жою.  

         Санитаризацияның барлық түрлерінде қолданылатын дәрілер: 
- каустикалық сода,  
- хлорлы әк,  
- хлорофос,  
- крысид – егеуқұйрыққа қарсы дәрі 
- күшән (мышьяк). 

Бұл препараттар адамдарға зиянды және қауіпті. Сондықтан, жұмыс кезінде 
қорғаныс киімдерін, газ маскаларын, қауіпсіздік көзілдіріктерін кияп алып, 
жеке алдын-алу шараларын қатаң сақтау қажет. Дезинфекциялық 
құралдармен, химиялық улармен және бактериалды препараттармен жұмыс 
істеу кезінде темекі шегуге және тамақ ішуге тыйым салынады. Жұмыстан 
кейін бет-аузы мен қолдарын жылы сумен және сабынмен жуады. 
Дезинфекциялау құралдарын дайындауда қолданылатын жабдық 2% сода 
ерітіндісімен шайылады. Жалпы жұмыстан кейін тазалау және кептіру қажет. 
Оны бөлек шкафтарда сақтау керек. 

Балық өңдеу машиналарына техникалық қызмет көрсету кезіндегі 
қауіпсіздік талаптары. 

Кез-келген балық өңдеу машиналарына техникалық қызмет көрсету 
(тазалау, майлау, реттеу, жуу, жөндеу) олар толық тоқтағаннан кейін ғана 
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-  кернеу астында тұрған жабдықтардың бөліктеріне тиюге; 
- жабдықтың айналмалы элементтеріне  толық тоқтамаса да тиіп 

кеткенге; 
-  жұмыс істеп тұрған жабдық арқылы бір заттарды беруге; 
- жабдыққа май құю, бөшкелерді, ыдысты және отыру үшін 

пайдалануға; 
- ақаулы жабдықтарды, құралдарды, құрылғыларды, сондай-ақ жұмыс 

істеуге қызметкер оқытылмаған жабдықтарды пайдалануға; 
-  жұмыстарды қажетті ЖҚҚ-ны қолданбай жүргізуге; 
-   темекі шегуге; 
-  ашық отты пайдалануға; 
-  алкоголь, есірткі әсерімен, дәрі-дәрмек ішіп жұмыс істеуге. 
Балықты бункерлерге аяқпен итеруге тыйым салынады. 
Балық өңдеу жабдықтарын жинау және санитарлық өңдеу кезінде 

машиналардың электр тоғын қосу-өшіру аспабында міндетті түрде «қосуға 
болмайды!» деп жазылған плакат іліп қояды. Жабдықтарды құбыршектің 
көмегімен жуу кезінде су ағысын тікелей электр қозғалтқыштарына, электр 
сымдарына және басқа да электр бөлшектеріне бағыттауға тыйым салынады. 
Майлы заттармен тез ластанатын цехтардың едені мезгіл-мезгіл ыстық сумен 
жуу қажет. 

Балық өңдеу қондырғылары мен жабдықтарын санитарлық өңдеу 
түрлері: 

- бастапқы инфекция көздерін (дезинфекция) жою,  
- жәндіктер мен кенелерді (дезинсекция) жою,  
- зиянды кеміргіштерді (дератизация) жою.  

         Санитаризацияның барлық түрлерінде қолданылатын дәрілер: 
- каустикалық сода,  
- хлорлы әк,  
- хлорофос,  
- крысид – егеуқұйрыққа қарсы дәрі 
- күшән (мышьяк). 

Бұл препараттар адамдарға зиянды және қауіпті. Сондықтан, жұмыс кезінде 
қорғаныс киімдерін, газ маскаларын, қауіпсіздік көзілдіріктерін кияп алып, 
жеке алдын-алу шараларын қатаң сақтау қажет. Дезинфекциялық 
құралдармен, химиялық улармен және бактериалды препараттармен жұмыс 
істеу кезінде темекі шегуге және тамақ ішуге тыйым салынады. Жұмыстан 
кейін бет-аузы мен қолдарын жылы сумен және сабынмен жуады. 
Дезинфекциялау құралдарын дайындауда қолданылатын жабдық 2% сода 
ерітіндісімен шайылады. Жалпы жұмыстан кейін тазалау және кептіру қажет. 
Оны бөлек шкафтарда сақтау керек. 

Балық өңдеу машиналарына техникалық қызмет көрсету кезіндегі 
қауіпсіздік талаптары. 

Кез-келген балық өңдеу машиналарына техникалық қызмет көрсету 
(тазалау, майлау, реттеу, жуу, жөндеу) олар толық тоқтағаннан кейін ғана 

 
 

жүргізілуі тиіс. Пайдалануда болған барлық сүрту материалдарын арнайы 
жәшікке жинап, әр ауысымнан кейін жұмыс бөлмесінен шығару қажет. 
Балық өңдеу машиналарын іске қосу құрылғыларында жөндеу, реттеу 
жұмыстарын, басқа да техникалық қызмет көрсету түрлерін жүргізу кезінде 
«Қосуға болмайды! Адамдар жұмыс істеп жатыр!» деген жазуы бар белгі тұу 
керек. 

Технологиялық жабдықты ішкі тексеру мен жөндеуді оған сұйықтық, 
газ немесе бу әкелетін барлық құбыржолдар жабылғаннан кейін ғана 
орындауға болады. Жылу аппараттарын: шарпытқыштар, жылытқыштар, 
булау және кептіру агрегаттары, автоклавтарды тазалау алдында қысымын 
түсіріп, барлық зиянды өнімдерден (тазалау, үрлеу немесе жуу жолымен) 
тазалайды. Тұздық цистерналарды қарауды және тазалауды олардан тұздық 
толық алынғаннан кейін ғана жүргізуге болады. 
        Техникалық қызмет көрсету процесінде апаттық сөндіргіштердің, 
бөгеуілдердің, балықты өңдеу жабдықтарына кіретін газдың, будың және 
гидропневматикалық жүйелердің күйін үнемі бақылау қажет. 
Жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты ақаулы 
бөлшектер, бөлшектер мен жинақтар дереу жаңасына ауыстырылуы немесе 
жөнделуі керек. Балық өңдейтін кәсіпорындардың әртүрлі бөлімшелерінде 
санитарлық күндерді тағайындау жиілігі: 

- Балық консервілерін, пресервтерді, балық етінің турамасын 
дайындайтын цехтарда: аптасына 1 күн – 6 сағаттан; 

- Балық уылдырығын дайындау цехтарында: 5 күнде 1 рет – 6 
сағаттан; 

- Мұздатылған, тұздалған өнім, жемдік ұн мен май өндіру 
цехтарында: 10 күнде 1 рет – 6 сағаттан.  

Санитарлық өңдеу тәртібі: 
1) Механикалық жолмен тазалау 
2) Салқын сумен шаю (t=20-25 0С) 
3) Жуушы заттектер қосылған ыстық сумен жуу (t=600С)  
4) Ыстық сумен шаю 
5) өңделетін қабатқа зарарсындандырушы ерітіндіні сеуіп немесе 

ерітіндіге алмалы-салмалы бөліктерді, майда құрал-саймандарды 15-30 
минутқа батырады, немесе құрал-жабдықтарды ыстық бумен немесе құрғақ 
ыстықпен өңдейді 

6) Зарарсызданлырушы ерітінділерді ыстық сумен толығымен кеткенше 
шаю  

7) 80-90°С ыстық сумен шайып немесе 40-60°С ыстық ауа ағынымен 
кептіреді. 

Сұйықтық тигізуге болмайтын бағалы жабдықтар мен жетекті 
белдіктерді екі рет 4% формальдегид ерітіндісіне батырылған майлықпен 
немесе шүберекпен сүртеді. Майлыққа арналған шүберек мықты 
материалдан болу керек, және құрал-жабдықтың тетіктерінде ққымдары 
немесе жіптері қалып кетпеуі керек.  
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Құрал-жабдықтарды шаюға жұмсалатын судың шығыны жуғыш немесе 
зарарсыздандырушы ерітіндіге қатысты 3-4 есе көп болу керек.   

Санитарлық өңдеуге арналған теңіз суы бактериологиялық 
көрсеткіштер бойынша МЕМСТ 2874-82 талаптарына сай болу керек. 
Хлорлаудан кейін хлордың қалдығының рұқсат етілген шекті мәні – 1-2 мг/л.  

Жабдықтарды санитарлық өңдеу үшін пайдаланатын жуғыш 
ерітінділердің концентрациясы 3-кестеден көруге болады.  

 
Кесте 3 - Жабдықтарды санитарлық өңдеу үшін пайдаланатын жуғыш 

ерітінділердің концентрациясы 

 
Құрамында хлор бар препараттардың жуып-шайылуының сапасын 

қолданылатын дезқұралдардың иісінің болмауы бойынша тексереді. Шаятын 
судағы қалдық хлордың мөлшерін химиялық жолмен анықтайды. 

Тоңазытқыш бөлмедерді жалпы ағымдық жөндеу жұмыстарымен бірге  
санитарлық өңдеу қажеттілікке қарай жүргізеді, бірақ 6 айда 1 реттен сирек 
емес. Тоңазытқыш камераларды ішіндегісі босай салысымен міндетті түрде 
зарарсыздандырады. Санитарлық өңдеу алдында камералардың 
температурасын бөлме температурасына дейін көтеріп алады да, 
механикалық жолмен тазалайды, беткі қабатын хлорлы әктің ерітіндісімен 
шайып алады. Белсенді хлордың мөлшері 0,3-0,4%. Әктеу қоспасын хлорлы 
әк ерітіндісінде әзірлейді (белсенді хлордың мөлшері 0,4%).   

Камералардың іші қатты көгеріп кеткен жағдайда алдымен 1-1,5% Na 
оксифенолят ерітіндісімен (100 л суға 1-1,5 кг препарат салып, ерітеді) 

№ Жуушы заттектер Концентрация,% 
Балықты 
алғашқы 
өңдеуге 
қолданатын 
құралдар 

Балықты 
тұздауға 
қолданатын 
құралдар 

Балықты 
ыстауда 
қолданатын 
құралдар 

1 Каустикалық сода 0,1 - 0, 2 0,1-0,2  
2 Кальцийленген соданың 1 - 1,5 2-2,5 0,5 
3 "Каспос препараты" 0,3 0,2-0,3  
4 «Вимол» препараты  0,5-1,0 0,5-1 
5 "Прогресс" зарарсыздандырушы 

синтетикалық жуу құралы  
0,2  0,2 

6 Ағартылған хлорлы әк (белсенді 
хлор) 

0,2-0,3 0,3-0,5 0,2-0,3 

7 2/3 негізді гипохлорид тұзы 0,2-0,3 0,3-0,5  
8 Ағартылған хлорамин (белсенді 

хлор 
8-10 0,8-1 0,5-0,8 

9 Дихлоризоцианур қышқылының 
натрий тұзы 

0,1 0,1  

 «Катапин Б-300» препараты 0,02 0,02  
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Құрал-жабдықтарды шаюға жұмсалатын судың шығыны жуғыш немесе 
зарарсыздандырушы ерітіндіге қатысты 3-4 есе көп болу керек.   

Санитарлық өңдеуге арналған теңіз суы бактериологиялық 
көрсеткіштер бойынша МЕМСТ 2874-82 талаптарына сай болу керек. 
Хлорлаудан кейін хлордың қалдығының рұқсат етілген шекті мәні – 1-2 мг/л.  

Жабдықтарды санитарлық өңдеу үшін пайдаланатын жуғыш 
ерітінділердің концентрациясы 3-кестеден көруге болады.  

 
Кесте 3 - Жабдықтарды санитарлық өңдеу үшін пайдаланатын жуғыш 

ерітінділердің концентрациясы 

 
Құрамында хлор бар препараттардың жуып-шайылуының сапасын 

қолданылатын дезқұралдардың иісінің болмауы бойынша тексереді. Шаятын 
судағы қалдық хлордың мөлшерін химиялық жолмен анықтайды. 

Тоңазытқыш бөлмедерді жалпы ағымдық жөндеу жұмыстарымен бірге  
санитарлық өңдеу қажеттілікке қарай жүргізеді, бірақ 6 айда 1 реттен сирек 
емес. Тоңазытқыш камераларды ішіндегісі босай салысымен міндетті түрде 
зарарсыздандырады. Санитарлық өңдеу алдында камералардың 
температурасын бөлме температурасына дейін көтеріп алады да, 
механикалық жолмен тазалайды, беткі қабатын хлорлы әктің ерітіндісімен 
шайып алады. Белсенді хлордың мөлшері 0,3-0,4%. Әктеу қоспасын хлорлы 
әк ерітіндісінде әзірлейді (белсенді хлордың мөлшері 0,4%).   

Камералардың іші қатты көгеріп кеткен жағдайда алдымен 1-1,5% Na 
оксифенолят ерітіндісімен (100 л суға 1-1,5 кг препарат салып, ерітеді) 

№ Жуушы заттектер Концентрация,% 
Балықты 
алғашқы 
өңдеуге 
қолданатын 
құралдар 

Балықты 
тұздауға 
қолданатын 
құралдар 

Балықты 
ыстауда 
қолданатын 
құралдар 

1 Каустикалық сода 0,1 - 0, 2 0,1-0,2  
2 Кальцийленген соданың 1 - 1,5 2-2,5 0,5 
3 "Каспос препараты" 0,3 0,2-0,3  
4 «Вимол» препараты  0,5-1,0 0,5-1 
5 "Прогресс" зарарсыздандырушы 

синтетикалық жуу құралы  
0,2  0,2 

6 Ағартылған хлорлы әк (белсенді 
хлор) 

0,2-0,3 0,3-0,5 0,2-0,3 

7 2/3 негізді гипохлорид тұзы 0,2-0,3 0,3-0,5  
8 Ағартылған хлорамин (белсенді 

хлор 
8-10 0,8-1 0,5-0,8 

9 Дихлоризоцианур қышқылының 
натрий тұзы 

0,1 0,1  

 «Катапин Б-300» препараты 0,02 0,02  

 
 

шайып алу керек. Артынша осы препарат негізінде дайындалған  әктеу 
қоспасымен (100 л суды 2-3 кг Na оксифенолят ерітіп, бөліп-бөліп 
араластыра отырып бор немесе әк қосады) өңдейді.  

 
Бақылау сұрақтары: 

1. Балықты қайта өңдеу бойынша жұмыстарды орындау кезінде тыйым 
салынады 

а) жұмыстарды өз бетінше жүргізуге; 
ә) жұмыс істеп тұрған жабдықты қараусыз қалдыруға; 
б) жұмыс кезінде қорғаныс құрылғыларын алып тастауға; 
в) кернеу астында тұрған жабдықтардың бөліктеріне тиюге; 
г) барлығы дұрыс 
 
2. Майлы заттармен тез ластанатын цехтардың едені 
а) құрғақ шүберекпен сүртіледі 
ә) арасында бумен тазартылады 
б) мезгіл-мезгіл спиртпен сүртіледі 
в) мезгіл-мезгіл ыстық сумен жуылады 
 
3. Машиналардың электр тоғын қосу-өшіру аспабында міндетті түрде 

«Қосуға болмайды!» деп жазылған плакатты қай кезде пайдаланады? 
а) балық өңдеу жабдықтарымен жұмыс істеп болғаннан кейін 
ә) үнемі ілініп тұру керек 
б) балық өңдеу жабдықтарын жинау және санитарлық өңдеу кезінде 
в) ондай плакатты ешқашан пайдаланбайды 
 
4. Бастапқы инфекция көздерін жою қалай аталады? 
а) фумигация  
ә) дезинсекция 
б) дератизация 
в) дезинфекция 
5. Дезинфекциялау құралдарын дайындауда қолданылатын жабдықты 

шаятын ерітінді 
а) 2% спирт ерітіндісі   
ә) 96% спирт ерітіндісі   
б) 2% сода ерітіндісі 
в) 0,2% сода ерітіндісі   
 
6. Балық консервілерін, пресервтерді, балық етінің турамасын 

дайындайтын цехтарда санитарлық күндерді тағайындау жиілігі 
а) айына 1 күн – 3 сағаттан 
ә) аптасына 1 күн – 6 сағаттан 
б) аптасына 1 күн – 1 сағаттан 
в) жылына 1 күн – 6 сағаттан 



66
 

 

7. Мұздатылған, тұздалған өнім, жемдік ұн мен май өндіру цехтарында 
санитарлық күндерді тағайындау жиілігі 

а) 20 күнде 1 рет – 8 сағаттан 
ә) 5 күнде 1 рет – 6 сағаттан 
б) 10 күнде 1 рет – 6 сағаттан 
в) 10 күнде 1 рет – 2 сағаттан 
 
8. Сұйықтық тигізуге болмайтын бағалы жабдықтар мен жетекті 

белдіктерді санитарлық өңдеу 
а) 96% спирт ерітіндісіне батырылған шүберекпен сүртеді 
ә) 4% формальдегид ерітіндісіне батырылған шүберекпен сүртеді 
б) 24% формальдегид ерітіндісіне батырылған шүберекпен сүртеді 
в) ыстық пармен зарарсыздандырады 
 
9. Хлорлаудан кейін хлордың қалдығының рұқсат етілген шекті мәні: 
а) 5-6 мг/л. 
ә) 11-22 мг/л. 
б) 0,1-0,2 мг/л. 
в) 1-2 мг/л. 
 
10. Өндірістік жағдай 
Цех басшысы әр ауысым басталар алдында цехты тексеріп шыққан 

кезде әр бұрыштан тышқанның тіршілік қалдықтарын байқап қалды. 
Жұмысшылардың бірі станоктын артынан егеуқұйрықтың жүргенін көріп 
қалды. Жұмысшы бұл жағдайда не істеу керек? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
1.5.5  Консервілеу өндірісіндегі жұмыс қауіпсіздігі 
 
Жұмысқа кіріспес бұрын барлық балық консервілеу жабдықтары (бөлу, 

құю, тегістеу, заттаңбалау машиналары, шарпытқыш құралдар, автоклавтар) 
мұқият қарап, тексеріп, бос тұрған кезде қосып көріп жарамдылығын 
тексереді. Балықты кесектеу машинасын пайдалану кезінде кесу дискілері 
қаптамамен жабылып тұрады. Балықты кесектеу машинасының жеткізуші 
транспортердың секцияларындағы балықты қомен түзетуге, балықты кесуші 
дискілердің тура алдына апарып салуға болмайды. Балықты кесу дискілерінің 
астына тиеп, бөлу машинасының жеткізуші конвейерінің учаскелерінде 
балықты қолмен түзетуге тыйым салынады. 

Балықпен толтыру машиналарында жұмыс істеу кезінде құбырлардағы 
бітелуді жоюға, дұрыс орнатылмаған банкаларды алып тастауға, сондай-ақ 
машина қосылған кезде қозғалатын элементтермен жанасуға байланысты 
басқа әрекеттерге тыйым салынады. Бақылау таразылы автоматтармен, 
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7. Мұздатылған, тұздалған өнім, жемдік ұн мен май өндіру цехтарында 
санитарлық күндерді тағайындау жиілігі 

а) 20 күнде 1 рет – 8 сағаттан 
ә) 5 күнде 1 рет – 6 сағаттан 
б) 10 күнде 1 рет – 6 сағаттан 
в) 10 күнде 1 рет – 2 сағаттан 
 
8. Сұйықтық тигізуге болмайтын бағалы жабдықтар мен жетекті 

белдіктерді санитарлық өңдеу 
а) 96% спирт ерітіндісіне батырылған шүберекпен сүртеді 
ә) 4% формальдегид ерітіндісіне батырылған шүберекпен сүртеді 
б) 24% формальдегид ерітіндісіне батырылған шүберекпен сүртеді 
в) ыстық пармен зарарсыздандырады 
 
9. Хлорлаудан кейін хлордың қалдығының рұқсат етілген шекті мәні: 
а) 5-6 мг/л. 
ә) 11-22 мг/л. 
б) 0,1-0,2 мг/л. 
в) 1-2 мг/л. 
 
10. Өндірістік жағдай 
Цех басшысы әр ауысым басталар алдында цехты тексеріп шыққан 

кезде әр бұрыштан тышқанның тіршілік қалдықтарын байқап қалды. 
Жұмысшылардың бірі станоктын артынан егеуқұйрықтың жүргенін көріп 
қалды. Жұмысшы бұл жағдайда не істеу керек? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
1.5.5  Консервілеу өндірісіндегі жұмыс қауіпсіздігі 
 
Жұмысқа кіріспес бұрын барлық балық консервілеу жабдықтары (бөлу, 

құю, тегістеу, заттаңбалау машиналары, шарпытқыш құралдар, автоклавтар) 
мұқият қарап, тексеріп, бос тұрған кезде қосып көріп жарамдылығын 
тексереді. Балықты кесектеу машинасын пайдалану кезінде кесу дискілері 
қаптамамен жабылып тұрады. Балықты кесектеу машинасының жеткізуші 
транспортердың секцияларындағы балықты қомен түзетуге, балықты кесуші 
дискілердің тура алдына апарып салуға болмайды. Балықты кесу дискілерінің 
астына тиеп, бөлу машинасының жеткізуші конвейерінің учаскелерінде 
балықты қолмен түзетуге тыйым салынады. 

Балықпен толтыру машиналарында жұмыс істеу кезінде құбырлардағы 
бітелуді жоюға, дұрыс орнатылмаған банкаларды алып тастауға, сондай-ақ 
машина қосылған кезде қозғалатын элементтермен жанасуға байланысты 
басқа әрекеттерге тыйым салынады. Бақылау таразылы автоматтармен, 

 
 

шарпығыш машиналармен, консерві банкілерін жапқыш, затбелгі жапсыру 
станоктарында жұмыс істеген кезде қолмен түзетуге, кептеліп қалған 
банктерді шығаруға, оларды шыға берісте ұстауға болмайды. Бұл 
операцияларды механизмдер толығымен тоқтағаннан кейін ғана жасауға 
болады. 

Жұмыс істеп тұрған автоматты жабу машинасында машинаның 
механизміндегі түпшелер бумасын қолмен қысуға, майысқан корпустарды 
беру жұлдызшаларынан алып тастауға, айналатын роликтерге тікелей жақын 
тұруға болмайды. 

Автоклавтарға қызмет көрсету кезінде күйіктер мен ауыр 
жарақаттардың алдын алу үшін оларды 40°C дейін салқындатып алады, 
нығыздағыш шлангтың қысымға қарсылығын төмендетеді. Қысымды 
төмендетіп, бу шығаратын кранды ашып қойып барып, топсалы 
бұрандамаларды беріп автоклавтың қақпағын ашады. Бұл кезде жұмысшы 
қауіпсіз қашықтықта алысырақ тұру керек. Ашық күйдегі тік автоклавтардың 
қақпағы мықтап жабылған болуы керек. Автоклав себеттерін жылжытқанда, 
астында және олардың қозғалыс жолында болмау керек. Банкілердің беткі 
температурасы 40 °C дейін түскеннен кейін қораптардан себеттерді түсіруге 
болады. 

Заттаңбаларды жапсыру үшін пайдаланылатын желімді арнайы 
жабдықталған жерде және 70°С-тан аспайтын температураға дейін қыздыру 
қажет. Затбелгіні жапсырған кезде бетін қолмен сипалауға болмайды. Улы 
еріткіштерді пайдаланып трафарет бояуын ерітуге болмайды. 

Консерві цехтары аса жоғары шулы аймақ. Сондықтан жұмысшылар 
есту жүшесін қорғау үшін ЖҚҚ пайдаланғаны жөн (23-сурет).  

 

  
   Сурет 23 – Есту мүшесін қорғауға арналған құрал - құлаққалқан 
 
Зиянды бөлінулерді жою үшін механикалық ауа тартқыш желдету 

құрылғысы орнатылады. Электр жетегі бар жабдықтардың барлық түрлері 
жерге тұйықталуы немесе жерге тұйықталған нөлдік сымға қосылуы тиіс. 
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Бақылау сұрақтары: 
1. Балықты консервілеу жабдықтары: 
а) балықты тазалау, басын шабу, заттаңбалау машиналары, шарпытқыш 

құралдар 
ә) қазан, балықты тазалау, басын шабу, заттаңбалау машиналары, 
б) кесектеу, толтыру, тегістеу, заттаңбалау машиналары, шарпытқыш 

құралдар, автоклавтар 
в) балықты жуу машинасы, термостат, тұздау қазандықтары, 

автоклавтар 
 
2. Автоклавтармен жұмыс кезінде күйіктер мен ауыр жарақаттардың 

алдын алу үшін 
а) 80°C дейін салқындатып алады 
ә) 1-2°C салқын сумен шаяды 
б) тоқтан өшіріп қояды 
в) 40°C дейін салқындатып алады 
 
3. Автоклавтың қақпағын ашу шарттары 
а) бу шығаратын кранды ашу керек 
ә) қысымды төмендету керек 
б) сулы шүберекпен сүртіп алу керек 
в) тоқтан ажыратып, бірден ашуға болады 
 
4. Шу деңгейі аса жоғары цехта жұмысшыларды қорғау құралы 
а) көзәйнектер 
ә) темір қолғап 
б) құлақшын 
в) құлаққап 
 

5. Балық консервілерінің цехында ауа тартқыш желдету құрылғысы не 
үшін керек? 

а) цехты салқындату үшін 
ә) зиянды бөлінулерден тазалау үшін 
б) цехты жылыту үшін 
в) зиянды бөлінулерді сыртқа шығармау үшін  
 
1.5.6  Жазатайым оқиғалар мен кәсіптік ауруларды тексеру тәртібі 
 

Өндірістік жарақаттану (зардап шегу) - дегеніміз белгілі бір 
топтардағы немесе мекеме, саладағы белгілі бір уақыт аралы-ғындағы 
жазатайым оқиғалардың жиынтығы. 
Өндiрiстік жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру және тiркеу жалпы 
жағдайлары және өндірістегі жазатайым оқиғаларды есепке алу арнайы 
нұсқаулықтармен жүзеге асырылады. 
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Өндірістік жарақат-танудың себептері 6-сызбада көрсетілген.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сызба 6 – Өндірістік жарақаттану себептері 
 
Жұмыскерлер денсаулығының еңбек міндеттерін орындауға байланысты 

зақымдануы не еңбекке қабілетсіздікке не қайтыс болуға экеп соққан, жұмыс 
берушінің мүддесі үшін өз бастамасы бойынша баска да әрекеттер жасау, 
егер олар:  

1) жұмыс уақыты басталар алдында немесе аяқталғаннан кейін жұмыс 
орнын, ондіріс құрал-жабдықтарын, жеке қорғаныш құралдарын дайындау 
жэне ретке келтіру жэне басқа да әрекеттер кезінде;  

2) жүмыс орнында болған жүмыс уақыты ішінде, жұмысы қызмет 
корсету объектілері арасында жүріп-тұрумен байланысты жұмыскер бара 
жатқан жолда, оның ішінде жұмыс берушінің тапсырмасы бойынша бара 
жатқан жолда, сондай-ақ еңбек міндеттерін орындау кезінде іссапар 
уақытында;  

3) жұмыс беруші ұсынған көлік құралымен жұмысты орындау орнына 
бара жатқанда немесе жұмыстан келе жатқанда;  

4) жеке көлік құралын қызмет бабында пайдалану қүқығына жұмыс 
берушінің жазбаша келісімі болған кезде озінің жеке колік құралымен;  

5) жұмыс берушінің мүддесі үшін өз бастамасы бойынша әрекеттер 
жасау кезінде;  

6) вахталық эдіспен жұмыс істейтіндердің жиналу орнынан (вахта 
кезеңінде тұратын жерінен) жүмыс беруші ұсынған көлік құралымен 
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жұмысқа бара жатқанда немесе келе жатқанда орын алған болса, еңбек 
қызметіне байланысты жазатайым оқиғалар ретінде есепке алынады  

Тергеп-тексеру барысында жүмыскерлер денсаулығының зақымдануы: 
1) жүмыскердің функционалдық міндеттеріне кірмейтін жэне жұмыс 

берушінің мүддесімен байланысты емес жұмыстарды немесе өзге де 
әрекеттерді зардап шеккен адам өз бастамасы бойынша орындаған, оның 
ішінде вахталық әдіспен жүмыс істеу кезінде ауысымаралық демалыс, 
тынығу мен тамақтануға арналған үзіліс кезінде орындаған кезде;  

2) зардап шеккен адамның алкогольдік масаң күйде болуы, оның 
уытқұмарлық жэне есірткі заттарды (оларға үқсас заттарды) пайдалану 
негізгі себеп болған жағдайда;  

3) өз денсаулығына эдейі (қасақана) зиян келтіру нәтижесінде, сондайақ 
зардап шеккен адам қылмыстық қүқық бұзушылық жасаған кезде;  

4) медициналық қорытындымен расталған, зардап шеккен адам 
денсаулығыныц өндірістік факторлардың әсерімен байланысты емес 
кенеттен нашарлауынан болғаны объективті түрде анықталса, олар еңбек 
қызметіне байланысты жазатайым оқиғалар ретінде есепке алынуға 
жатпайды.  

Кәсіптік аурулар жагдайларын тергеп-тексеруді жүмыс беруші 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік органмен бірлесіп жүргізеді.  

Денсаулық сақтау үйымдарының жауапты лауазымды адамдары 
жүмыскерлердің өндірістік жарақат алуына немесе денсаулығының еңбек 
қызметіне байланысты зақымдануына орай бастапқы жүгінген эрбір жағдай 
туралы жүмыс берушілерге жэне еңбек инспекциясы жөніндегі жергілікті 
органға, сондай-ақ кәсіптік қатты ауру (улану) жағдайлары туралы халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
органды екі жүмыс күнінен кешіктірмей хабардар етуге тиіс.  

Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды жэне өндірістегі 
кэсіптік ауруларды тергеп-тексеруді үйымдастыру жэне тіркеу үшін жүмыс 
беруші жауапты болады. 
Жұмыс берушінің өндірістегі жазатайым оқиға кезіндегі міндеттері. 
      1. Жұмыс беруші: 
      1) зардап шеккен адамға алғашқы медициналық көмек көрсетуді және қа-
жет болған кезде, оны денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыруға; 
      2) авариялық жағдайдың өршуінің және жазатайым оқиғаның орын алуы-
на себеп болған факторлардың басқа адамдарға әсер етуін болғызбау жөнін-
дегі шұғыл шараларды қабылдауға; 
      3) жазатайым оқиға болған жердегі ахуалды (жабдықтар мен тетіктердің, 
еңбек құрал-жабдықтарының жай-күйін), егер бұл басқа адамдардың өмірі 
мен денсаулығына қатер төндірмесе, ал өндірістік процестің үзіліссіз жұмы-
сын бұзу аварияға әкеп соқпайтын болса, оқиға болған кездегі күйде сақтау-
ға, сондай-ақ жазатайым оқиға болған жерді фотосуретке түсіруге; 
      4) өндірістегі жазатайым оқиға жөнінде зардап шеккен адамның жақын 
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ішінде вахталық әдіспен жүмыс істеу кезінде ауысымаралық демалыс, 
тынығу мен тамақтануға арналған үзіліс кезінде орындаған кезде;  

2) зардап шеккен адамның алкогольдік масаң күйде болуы, оның 
уытқұмарлық жэне есірткі заттарды (оларға үқсас заттарды) пайдалану 
негізгі себеп болған жағдайда;  

3) өз денсаулығына эдейі (қасақана) зиян келтіру нәтижесінде, сондайақ 
зардап шеккен адам қылмыстық қүқық бұзушылық жасаған кезде;  

4) медициналық қорытындымен расталған, зардап шеккен адам 
денсаулығыныц өндірістік факторлардың әсерімен байланысты емес 
кенеттен нашарлауынан болғаны объективті түрде анықталса, олар еңбек 
қызметіне байланысты жазатайым оқиғалар ретінде есепке алынуға 
жатпайды.  

Кәсіптік аурулар жагдайларын тергеп-тексеруді жүмыс беруші 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік органмен бірлесіп жүргізеді.  

Денсаулық сақтау үйымдарының жауапты лауазымды адамдары 
жүмыскерлердің өндірістік жарақат алуына немесе денсаулығының еңбек 
қызметіне байланысты зақымдануына орай бастапқы жүгінген эрбір жағдай 
туралы жүмыс берушілерге жэне еңбек инспекциясы жөніндегі жергілікті 
органға, сондай-ақ кәсіптік қатты ауру (улану) жағдайлары туралы халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
органды екі жүмыс күнінен кешіктірмей хабардар етуге тиіс.  

Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды жэне өндірістегі 
кэсіптік ауруларды тергеп-тексеруді үйымдастыру жэне тіркеу үшін жүмыс 
беруші жауапты болады. 
Жұмыс берушінің өндірістегі жазатайым оқиға кезіндегі міндеттері. 
      1. Жұмыс беруші: 
      1) зардап шеккен адамға алғашқы медициналық көмек көрсетуді және қа-
жет болған кезде, оны денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыруға; 
      2) авариялық жағдайдың өршуінің және жазатайым оқиғаның орын алуы-
на себеп болған факторлардың басқа адамдарға әсер етуін болғызбау жөнін-
дегі шұғыл шараларды қабылдауға; 
      3) жазатайым оқиға болған жердегі ахуалды (жабдықтар мен тетіктердің, 
еңбек құрал-жабдықтарының жай-күйін), егер бұл басқа адамдардың өмірі 
мен денсаулығына қатер төндірмесе, ал өндірістік процестің үзіліссіз жұмы-
сын бұзу аварияға әкеп соқпайтын болса, оқиға болған кездегі күйде сақтау-
ға, сондай-ақ жазатайым оқиға болған жерді фотосуретке түсіруге; 
      4) өндірістегі жазатайым оқиға жөнінде зардап шеккен адамның жақын 

 
 

туыстарын дереу хабардар етуге және осы Кодексте, өзге де нормативтік құ-
қықтық актілерде белгіленген мемлекеттік органдар мен ұйымдарға хабарла-
ма жіберуге; 
 5) өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру мен есепке алуды осы 
тарауға сәйкес қамтамасыз етуге; 
      6) арнайы тергеп-тексеру жөніндегі комиссия мүшелерін өндірістегі 
жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру үшін оқиға болған жерге кіргізуге; 
      7) өндірістегі жазатайым оқиғаларды және кәсіптік ауруларды тіркеуді, 
есепке алу мен талдауды жүзеге асыруға міндетті. 
      2. Жұмыс беруші өндірістегі жазатайым оқиға туралы еңбек жөніндегі уә-
кілетті мемлекеттік орган белгілеген нысан бойынша: 
      1) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның мемлекеттік еңбек 
инспекциясының аумақтық бөлімшелеріне; 
      2) қауіпті өнеркәсіп объектілерінде болған жазатайым оқиғалар кезінде 
төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі жергілікті ор-
гандарға; 
      3) кәсіптік ауру немесе улану жағдайлары жөнінде халықтың санитарлық-
эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы жергілікті мемлекеттік ор-
ганға; 
      4) қызметкерлер өкілдеріне; 
      5) қызметкердің өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін жұмыс бе-
рушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартын жасасқан 
сақтандыру ұйымына хабарлайды. 
     Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру тәртібі. 
     Арнайы тергеп-тексерілуге тиіс жағдайларды қоспағанда, өндірістегі 
жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді жазатайым оқиға болған кезден бас-
тап жұмыс берушінің актісімен жиырма төрт сағат ішінде құрылатын, мына-
дай құрамдағы комиссия жүргізеді: 
      төраға - ұйымның (өндірістік қызметтің) басшысы немесе оның орынба-
сары; 
      мүшелері - ұйымның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметінің 
басшысы және қызметкерлердің өкілі. 
      Жазатайым оқиға болған тиісті учаскедегі еңбек қауіпсіздігіне тікелей 
жауап беретін лауазымды адам тергеп-тексеруді жүргізу кезінде комиссия 
құрамына енгізілмейді. 
      Арнайы тергеп-тексеруге: 
      1) ауыр немесе кісі өлімімен аяқталған жазатайым оқиғалар; 
      2) зардап шеккен адамдар жарақаттарының ауырлық дәрежесіне қара-
мастан, бір мезгілде екі және одан да көп қызметкерлер ұшыраған топтық 
жазатайым оқиғалар; 
      3) қатерлі уланудың топтық оқиғалары жатады. 
         Өндірістегі жазатайым оқиғаларды арнайы тергеп-тексеру 
ерекшеліктері. 
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Жазатайым оқиғаны арнайы тергеп-тексеруді мемлекеттік еңбек инс-
пекциясы органының аумақтық бөлімшесі құрған комиссия мына құрамда 
жүргізеді: 
     төраға - мемлекеттік еңбек инспекторы; 
     мүшелері - жұмыс беруші және қызметкерлердің өкілі. 

Екі адам қайтыс болған топтық жазатайым оқиғаларды тергеп-тексе-
руді облыстың, республикалық маңызы бар қаланың бас мемлекеттік еңбек 
инспекторы басқаратын комиссия жүргізеді. 
      Қауіпті өнеркәсіп объектілерінде болған жазатайым оқиғалар кезінде 
комиссия құрамына төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жө-
ніндегі мемлекеттік инспектор кіреді. 
      Техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде болған жазатайым 
оқиғалар кезінде төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөнін-
дегі мемлекеттік инспектор арнайы тергеп-тексеру жөніндегі комиссияның 
төрағасы болып тағайындалады. Бұл жағдайда мемлекеттік еңбек инспекторы 
комиссия мүшесі болып табылады. 
      Қайтыс болған адамдар саны үш адамнан бес адамға дейін болса, топ-тық 
жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді еңбек жөніндегі уәкілетті мем-
лекеттік орган, ал бес және одан да көп адам қайтыс болғанда - Қазақстан 
Республикасының Өкіметі құрған комиссия жүргізеді. 
      Сараптамалық қорытындыны талап ететін мәселелерді шешу үшін ар-
найы тергеп-тексеру жөніндегі комиссияның төрағасы ұйымдардың маман-
дары, ғалымдар және бақылау-қадағалау органдары қатарынан сараптамалық 
кіші комиссиялар құруға құқылы. 

Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру материалдарын 
ресімдеу және оларды есепке алу. 

Жазатайым оқиға туралы акт толтырылып, оған еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау қызметінің және ұйым бөлімшесінің басшылары, сондай-ақ 
ұйым қызметкерлерінің өкілдері қол қояды және оны жұмыс беруші бекітіп, 
ұйымның мөрімен расталады. 

Улану жағдайларында жазатайым оқиға туралы актіге халықтың сани-
тарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган-
ның өкілі де қол қояды. 

Егер жұмыс беруші жеке тұлєа болса, жазатайым оқиға туралы акт 
толты-рылып, оған жұмыс беруші қол қояды және нотариалды түрде 
расталады. 
        Акт тергеп-тексеру материалдарына сәйкес ресімделуге тиіс. 

Өндірістегі жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру материалдарында тер-
геп-тексеру актісімен қатар: 
      1) зардап шеккен адамның еңбекті қорғау жөнінде оқығаны және нұсқама 
алғаны, сондай-ақ алдын ала және мерзімдік медициналық тексерулерден өт-
кені туралы мәліметтер; 
      2) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген нысан 
бойынша жауап алу хаттамалары және оқиға куәгерлерінің, сондай-ақ еңбек 



73
 

 

Жазатайым оқиғаны арнайы тергеп-тексеруді мемлекеттік еңбек инс-
пекциясы органының аумақтық бөлімшесі құрған комиссия мына құрамда 
жүргізеді: 
     төраға - мемлекеттік еңбек инспекторы; 
     мүшелері - жұмыс беруші және қызметкерлердің өкілі. 

Екі адам қайтыс болған топтық жазатайым оқиғаларды тергеп-тексе-
руді облыстың, республикалық маңызы бар қаланың бас мемлекеттік еңбек 
инспекторы басқаратын комиссия жүргізеді. 
      Қауіпті өнеркәсіп объектілерінде болған жазатайым оқиғалар кезінде 
комиссия құрамына төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жө-
ніндегі мемлекеттік инспектор кіреді. 
      Техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде болған жазатайым 
оқиғалар кезінде төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөнін-
дегі мемлекеттік инспектор арнайы тергеп-тексеру жөніндегі комиссияның 
төрағасы болып тағайындалады. Бұл жағдайда мемлекеттік еңбек инспекторы 
комиссия мүшесі болып табылады. 
      Қайтыс болған адамдар саны үш адамнан бес адамға дейін болса, топ-тық 
жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді еңбек жөніндегі уәкілетті мем-
лекеттік орган, ал бес және одан да көп адам қайтыс болғанда - Қазақстан 
Республикасының Өкіметі құрған комиссия жүргізеді. 
      Сараптамалық қорытындыны талап ететін мәселелерді шешу үшін ар-
найы тергеп-тексеру жөніндегі комиссияның төрағасы ұйымдардың маман-
дары, ғалымдар және бақылау-қадағалау органдары қатарынан сараптамалық 
кіші комиссиялар құруға құқылы. 

Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру материалдарын 
ресімдеу және оларды есепке алу. 

Жазатайым оқиға туралы акт толтырылып, оған еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау қызметінің және ұйым бөлімшесінің басшылары, сондай-ақ 
ұйым қызметкерлерінің өкілдері қол қояды және оны жұмыс беруші бекітіп, 
ұйымның мөрімен расталады. 

Улану жағдайларында жазатайым оқиға туралы актіге халықтың сани-
тарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган-
ның өкілі де қол қояды. 

Егер жұмыс беруші жеке тұлєа болса, жазатайым оқиға туралы акт 
толты-рылып, оған жұмыс беруші қол қояды және нотариалды түрде 
расталады. 
        Акт тергеп-тексеру материалдарына сәйкес ресімделуге тиіс. 

Өндірістегі жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру материалдарында тер-
геп-тексеру актісімен қатар: 
      1) зардап шеккен адамның еңбекті қорғау жөнінде оқығаны және нұсқама 
алғаны, сондай-ақ алдын ала және мерзімдік медициналық тексерулерден өт-
кені туралы мәліметтер; 
      2) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген нысан 
бойынша жауап алу хаттамалары және оқиға куәгерлерінің, сондай-ақ еңбек 

 
 

қауіпсіз-дігі және еңбекті қорғау талаптарының сақталуына жауапты 
лауазымды адамдардың түсініктемелері; 
      3) оқиға болған жердің жоспарлары, схемалары мен фотосуреттері; 
      4) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын регламенттейтін 
нұсқаулықтардан, ережелерден, бұйрықтардан және басқа да актілерден үзін-
ді көшірмелер, өндірістегі салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамта-
масыз етуге жауапты лауазымды адамдардың міндеттері және басқалар; 
      5) зардап шеккен адамның денсаулығына келтірілген зақымның сипаты 
мен ауырлығы (өлімге әкеп соққан себеп) туралы медициналық қорытынды; 
      6) зертханалық және басқа зерттеулердің, эксперименттердің, сараптама-
лардың, талдаулардың нәтижелері және тағы сол сияқтылар; 

 Еңбек қауіпсіздігі және еңбектi қорғау талаптарын ұйымның бұзуы 
салдарынан жұмысын тоқтатқан уақытқа қызметкердің жұмыс орны 
(лауазымы) мен орташа жалақысы сақталады. 
 

Бақылау сұрақтары: 
1. Өндiрiстегi жазатайым оқиғаны тергеп-тексерудiң мәні неде? 
2.  Жұмыс берушінің өндірістегі жазатайым оқиға кезіндегі міндеттері 

қандай? 
3. Өндірісте болған жазатайым оқиғаны  тексеру комиссиясы  

мүшелігіне кімдер кiредi? Тексерудiң уақыт мерзiмi қанша?  
4. Тағы қандай тексерулер түрлерiн бiлесiң? Қай уақытта арнайы тексеру 

жүргiзiледi? 
5. Арнайы тексеру комиссиясына кiмдер кiредi? Тексеруге қанша уақыт 

берiледi? 
 
1.6 Балық өндіретін объектілерге қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар 
1.6.1 Балық және балық өнімдерін қайта өңдеумен айналысатын 

кәсіпорындардың ғимараттарына, аумақтарына қойылатын қауіпсіздік 
талаптары 

Жұмыс орнындағы микроклиматтың нақты жағдайлары нормада 
көрсетілген жағдайларға сәйкес келе бермейді. Сондықтан, бұл жағдайларды 
уақытында анықтау үшін төмендегідей аспаптар қолданылады (4-кесте). 
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Кесте 4 - Жұмыс орнындағы микроклиматтың оптималды көрсеткіштері 
 

Жыл 
маусымы 

Жұмыс 
дәрежесі 

Микроклимат көрсеткіштері 
Температура 

0С 
Салыстырмалы 
Ылғалдылық, 

% 

Ауа қозғалыс 
жылдамдығы 

Суық және 
ауыспалы 

мезгіл 
 

Жеңіл, I 20...23 60...40 0,2 дейін 
Орташа ауыр-

лығы, I Iа 
 

18...20 
 

60...40 
 

0,2 дейін 
Орташа ауыр-

лығы,  I Iб 
 

17...19 
 

60...40 
 

0,2 дейін 
Ауыр, I , I I 16...18 60...40 0,2 дейін 

Жылы 
мезгіл 

Жеңіл, I 22...25 60...40 0,2 дейін 
Орташа ауыр-

лығы,  I Iа 
 

21...23 
 

60...40 
 

0,2 дейін 
Орташа ауыр-

лығы,  I Iб 
 

20...22 
 

60...40 
 

0,4дейін 
Ауыр, I , I I 18...21 60...40 0,5 дейін 

 
Температураны өлшеуге – сынапты термометрлер қолданылады.Бөлме 

ішінде жылу  шығаратын құрылғылар болған кезде ауа температурасын қос 
термометр арқылы өлшейді. Сынапты екі термометрдің бірі қара бояумен 
екіншісі күміс түстес бояумен боялған. Ауаның нақты температурасы екі 
термометрдің көрсеткіш айырмасы арқылы анықталады. 

Термографтар – бөлмедегі ауа температурасының уақытқа байланысты 
өзгеруін жазуға арналған аспап. 

Тұрақты Августың психрометрі – қос термометрден тұрады. . 
Оның бірі ылғалды( сынап тұратын ыдысы суланған дәкемен 

оралған),екіншісі құрғақ термометр. Ылғалды термометрдің көрсеткіші 
әрқашан төмен. 

Психрометрлер – жұмыс аймағындағы ауаның салыстырмалы 
ылғалдылығын анықтауға арналған аспаптар.  

Екі термометрдің көрсеткіш айырмашылығы арқылы номограммадан 
немесе таблицаны қолданып ауаның салыстырмалы ылғалдылығын 
анықтаймыз.   

Гигрометр МВ–1 аспабы–ауа ылғалдылығын тура анықтауға арналған. 
Оның негізгі, ауа ылғалдылығы өзгерісіне қарай қалынын өзгертетін бөлігі 
майсыздандырылған адамның бір шоқ шашы (1 шоқта- 30-35 тал шаш). 
Ылғалдылық жоғарыласа шаш ұзарады,ылғалдылық азайса шаш 
қысқарады.Беріліс механизмдері арқылы бір шоқ шашпен жалғасқан аспап 
жебесі ауаның салыстырмалы ылғалдылығын көрсетеді 

Гигрограф аспабы – ауаның салыстырмалы ылғалдылығының уақыт 
бойынша өзгеруін жазуға арналған.Олар тәуліктік немесе апталық өзгерісті 
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жазады.Жазу бөлігі сағат механизміне жалғасқан диаграмма қағазы оралған 
барабаннан тұрады. 

Шөмішті немесе қалақты анемометрлер 9-20 м/с және 0,5-10 м/с 
аралығындағы ауа қозғалысын өлшеуге арналған. Жел қысымынан болатын 
қалақтың айналысын өлшеу механизмі көрсетеді.Қалақтың айналыс 
жылдамдығы, ауа қозғалысының өзгеру жылдамдығына тура 
пропорционал.М/с –пен көрсетілген жылдамдықта арнайы графикпен және 
секундомер арқылы анықтайды. 

      Ал, ауа қозғалысы 0,5 м/с төмен болғанда, ауа қозғалысы 
жылдамдығын кататермометр арқылы анықтайды.Термометрлердің спирт 
немесе сынап тұратын бөліктері шар тәріздес немесе цилиндр тәріздес болып 
екіге бөлінеді және төменгі, жоғарғы екі бөліктерден тұрады.Цилиндр 
тәріздес кататермометр шкаласы 38-35 0С ал, шар типтес 40-33 0С шамаға 
бөлінген. 

Жылдамдықты өлшеу үшін алдымен термометрді  +60 -70 0С суға 
салып,сынап, термометрдің жоғарғы ыдысына толғанша ұстайды.Содан соң 
өлшеу жүргізетін ауа жолына кататермометрді қойып,көрсеткішінің ( 38-35 
0С,40-33 С) төмендеу уақытына байланысты жылдамдықты анықтаймыз. 

Актинометрлер – сәулелі жылу температурасын өлшеуге арналған. 
Аспаптың жылу қабылдайтын бөлігі қара немесе жарқыраған алюминий 
табақшалары.Олар термопарамен гальванометрге жалғанған.Аспап жылу 
ағынының тығыздығы 250 вт/м2 –тан жоғары болғанда ғана жұмыс істейді. 

Барометр  МД - 49, БАММ  ауа қысымын өлшеуге арналған.Олардың 
шкалалары мм сынап бағанасы немесе паскальмен (Па) белгіленген. 

М – 22, М – 22С барографтар тәуліктік немесе апталық ауа 
қысымының өзгерісін жазуға арналған аспаптар. 

 
Балық өндірісіндегі қауіпті факторалды талдау қауіп-қатер туралы 

ақпаратты жинау және бағалауды қарастырады. Сол талдау қаншалықты 
ықтияттылықпен жүргізілсе соншалықты сапа жүйесінің тиімділігі жоғары. Бұл 
орайда қауіп-қатерлер тізімін жасап, олар үшін шаралар қолданылады.  
       Қауіп-қатерлердің негізгі түрлерінің жіктелуін 5-сызбадан көруге 
болады.       
       Балық және балық өнімдерін қайта өңдейтін жаңадан салынатын және 
қайта жаңартылатын кәсіпорындарды орналастыру және пайдалануға беру 
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және ветеринария 
саласындағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. 
      Кәсіпорын аумағы қоршалған, аббаттандырылған, көгалдандырылған 
және тазалықта ұсталуы тиіс. 
      Өндірістік үй-жайлардың орналасуы технологиялық процестердің 
ағымдылығын қамтамасыз етуі және шикізат пен қалдықтардың ағымының 
дайын өнімнің ағымымен қиылысу мүмкіндігін болдырмауы тиіс. 
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      Балық және балық өнімдерін өндіру процесінде пайдаланылатын су 
"Халыққа арналған ауызсудың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" 
техникалық регламентінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. 
       Кәсіпорын үй-жайлары желдеткіш, сумен қамтамасыз ету және кәріз 
жүйелерімен жабдықталуы тиіс. 
      Кәріз жабдығы, дренажды арналар балық және балық өнімдерінің және 
қоршаған ортаның ластану қатерін болдырмайтындай жобаланып, 
құрастырылуы тиіс. 
      Кәсіпорындардың өндірістік цехтарын, учаскелерін, бөлімшелерін, 
қосалқы және қойма үй-жайларын жоспарлау кезінде өндірістік бақылау 
жүйесін, соның ішінде балық және балық өнімдерінің қауіпсіздігіне, 
сондай-ақ жинау, жуу және залалсыздандыру сапасына ветеринариялық-
санитариялық бақылау жүргізу мүмкіндігі қарастырылады. 
      Кәсіпорынның қуаттылығы мен қызмет түріне қарамастан, өндіру 
(дайындау) процесінде: 
      1) технологиялық процестердің ағымдылығы; 
      2) лас процестердің тазаларынан оқшаулануы қамтамасыз етіледі. 
       Балық өнімдерін өндіру (дайындау) цехтары ауаның жағымсыз иістерін, 
шаңын және басқа да ластануларды жою үшін мәжбүрлі желдеткішпен 
жабдықталады. 

 
Кесте  5 - Қауіпті зиянды өндіріс факторлары 

 
     Физикалық     Химиялық     Биологиялық Психофизиологиялық 

1            2                3                   4 
Машиналардың 
қозғалатын 
бөлшектері,шаң, 
шу, діріл, 
ылғалдылық,элек
тр кернеулігі, 
жарықтың 
жетпеуі, өткір-
үшкір заттар. 

Адамның 
организміне 
әсеріне қарай- 
уландырғыш, 
жүйкеге әсер 
етуші, тыныс 
органына әсер 
етуші, 
тітіркенткіш . 

Патогенді 
микроорганизмде
р, бактерия, 
вирус, таз ауруы 
және олардың 
өсіп-өнген 
бөлшектері. 

Адам организміне 
әсері бойынша:  
а) денежұмысы-
шаршау,  
б)жүйкенің шаршауы, 
в) А+Ә,  
г)ақыл-ой. 

 
Ұйымдарда зиянды (ерекше зиянды), қауiптi (ерекше қауіпті) және 

қолайсыз өндiрiстiк факторлары бар жұмыстарға адамдар қабылдауды жұмыс 
берушi алдын алу медициналық тексеруден өткеннен кейiн және денсаулық 
сақтау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органның нормативтік құқықтық 
актiлерiмен бекiтілген талаптарға сәйкес денсаулық жай-күйi бойынша терiс 
айғақтардың болмауы айқындалғаннан кейiн жүзеге асыруға тиiс.  
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      Балық және балық өнімдерін өндіру процесінде пайдаланылатын су 
"Халыққа арналған ауызсудың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" 
техникалық регламентінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. 
       Кәсіпорын үй-жайлары желдеткіш, сумен қамтамасыз ету және кәріз 
жүйелерімен жабдықталуы тиіс. 
      Кәріз жабдығы, дренажды арналар балық және балық өнімдерінің және 
қоршаған ортаның ластану қатерін болдырмайтындай жобаланып, 
құрастырылуы тиіс. 
      Кәсіпорындардың өндірістік цехтарын, учаскелерін, бөлімшелерін, 
қосалқы және қойма үй-жайларын жоспарлау кезінде өндірістік бақылау 
жүйесін, соның ішінде балық және балық өнімдерінің қауіпсіздігіне, 
сондай-ақ жинау, жуу және залалсыздандыру сапасына ветеринариялық-
санитариялық бақылау жүргізу мүмкіндігі қарастырылады. 
      Кәсіпорынның қуаттылығы мен қызмет түріне қарамастан, өндіру 
(дайындау) процесінде: 
      1) технологиялық процестердің ағымдылығы; 
      2) лас процестердің тазаларынан оқшаулануы қамтамасыз етіледі. 
       Балық өнімдерін өндіру (дайындау) цехтары ауаның жағымсыз иістерін, 
шаңын және басқа да ластануларды жою үшін мәжбүрлі желдеткішпен 
жабдықталады. 

 
Кесте  5 - Қауіпті зиянды өндіріс факторлары 

 
     Физикалық     Химиялық     Биологиялық Психофизиологиялық 

1            2                3                   4 
Машиналардың 
қозғалатын 
бөлшектері,шаң, 
шу, діріл, 
ылғалдылық,элек
тр кернеулігі, 
жарықтың 
жетпеуі, өткір-
үшкір заттар. 

Адамның 
организміне 
әсеріне қарай- 
уландырғыш, 
жүйкеге әсер 
етуші, тыныс 
органына әсер 
етуші, 
тітіркенткіш . 

Патогенді 
микроорганизмде
р, бактерия, 
вирус, таз ауруы 
және олардың 
өсіп-өнген 
бөлшектері. 

Адам организміне 
әсері бойынша:  
а) денежұмысы-
шаршау,  
б)жүйкенің шаршауы, 
в) А+Ә,  
г)ақыл-ой. 

 
Ұйымдарда зиянды (ерекше зиянды), қауiптi (ерекше қауіпті) және 

қолайсыз өндiрiстiк факторлары бар жұмыстарға адамдар қабылдауды жұмыс 
берушi алдын алу медициналық тексеруден өткеннен кейiн және денсаулық 
сақтау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органның нормативтік құқықтық 
актiлерiмен бекiтілген талаптарға сәйкес денсаулық жай-күйi бойынша терiс 
айғақтардың болмауы айқындалғаннан кейiн жүзеге асыруға тиiс.  

 

 
 

 
5- Сызба Балық өнеркәсібіндегі негізгі қауіпті-қатер тудыратын себепшарттар 
       
      Балықпен жанасатын барлық беттері тоттануға төзімді, су өткізбейтін 
материалдардан жасалуы тиіс және ашық түспен боялған, тегіс жеңіл 
жуылатын болуы тиіс. Қабырғалар мен арақабырғалар тегіс және 
технологиялық процестерді қамтамасыз ету жеткілікті биіктікте болуы тиіс. 
      Төбеде және ілулі арматураларда кірдің жиналуы, тамақ өнімдеріне 
бөгде заттардың түсуіне және ылғалдың немесе көгерудің пайда болуына 
жол берілмейді. 
      Кәсіпорынның барлық үй-жайларындағы едендері тегіс, жылтыр, су 
өткізбейтін материалдармен жабылады және ағынды сулардың кәрізге 
түсуін қамтамасыз ететіндей құрастырылуы тиіс. 
      Терезелердің конструкциясы кірді барынша азайтуға жеткізетіндей 
болуы тиіс, есіктерде тегіс өзіне жұқтырмайтын беткейлері болуы тиіс, еден 

Балық 
өндірісіндегі 

қауіп-
қатерлер  

Микробиологиялық қауіп-қатерлер: 
- Санитарлық-көрсеткіш м.а.   
Мезофильді аэробты 
Факультативті анаэробы 
Ішек таяқшалары тобының 
бактериялары 
-  Ауру тудырушы микроағзалар 
Патогенные в т.ч. Salmonella  
St.aureus, НВЧ 
 

Физикалық қауіп-қатерлер: 
- құрал жабдықтардың ескіруі 
- құрылыс материалдары 
- Шыны-аяқ ұшқындары 
- Қағаз, буып-түю материалдары 
- Металл қалдықтары 
- Тырнақ, шаш, жұмыскрелердің  
жеке гигиен сақтамау салдары  
 

Химиялық қауіп-қатерлер: 
- Уытты элементтер 
- Гистамин 
- Пестицидтер (гексахлорицклогексан, ДДТ,  
2,4-D қышқылы) 
- Нитрозаминдер (НДМА және НДЭА) 
- Радионуклидтер (Цезий, Стронций) 

Биологиялық қауіп-қатерлер: 
- Паразиттермен ластануы және зақымдалуы 
- Зиянкестер, жәндіктер мен кеміркігштер, 
құстар 
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мен қабырғалар арасындағы қосылған жер оңай тазалану үшін қол жетімді 
болуы тиіс. 
      Кәсіпорын қауіпсіздік белгілерімен жабдықталып, цех ішіндегі 
құбыржолдары олардың арналуы бойынша "Өндірістік объектілердегі 
сигналдық түстерге, белгіленулерге және қауіпсіздік белгілеріне қойылатын 
талаптар" туралы техникалық регламентіне сәйкес айрықша түстерге 
боялады. 

 
Бақылау сұрақтары: 
1. Ауа қысымын өлшеуге арналған құрал 
а) Гигрограф 
ә) Кататермометр 
б) Актинометр 
в) Барометр 
 
2. Жұмыс аймағындағы ауаның салыстырмалы ылғалдылығын 

анықтауға арналған аспаптар 
а) Гигрограф 
ә) Психрометр 
б) Актинометр 
в) Барометр 
 
3. Термографтар –  
а) қос термометрден тұрады  
ә) бөлмедегі ауа температурасының уақытқа байланысты өзгеруін 

жазуға арналған аспап 
б) ауа ылғалдылығын тура анықтауға арналған 
в) ауа қозғалысы жылдамдығын анықтайды 
 
4. Балық өндірісіндегі химиялық қауіп-қатерлерді атаңыз  

        а) Мезофильді аэробты факультативті анаэробы микроағзалар 
ә) металл қалдықтары 
б) гистамин 
в) нитрозаминдер 
 
 
5. Биологиялық қауіп-қатерлер 

        а) Паразиттермен ластануы және зақымдалуы 
        ә) Тырнақ, шаш, жұмыскрелердің жеке гигиен сақтамау салдары  
        б) Зиянкестер, жәндіктер мен кеміркігштер, құстар 
        в) Ауру тудырушы микроағзалар 

6. Тапсырма 
1. Бөлме  микроклиматтының көрсеткіштерін өлшейтін аспаптардың 

жұмы-сымен, құрылысымен танысу. 
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мен қабырғалар арасындағы қосылған жер оңай тазалану үшін қол жетімді 
болуы тиіс. 
      Кәсіпорын қауіпсіздік белгілерімен жабдықталып, цех ішіндегі 
құбыржолдары олардың арналуы бойынша "Өндірістік объектілердегі 
сигналдық түстерге, белгіленулерге және қауіпсіздік белгілеріне қойылатын 
талаптар" туралы техникалық регламентіне сәйкес айрықша түстерге 
боялады. 

 
Бақылау сұрақтары: 
1. Ауа қысымын өлшеуге арналған құрал 
а) Гигрограф 
ә) Кататермометр 
б) Актинометр 
в) Барометр 
 
2. Жұмыс аймағындағы ауаның салыстырмалы ылғалдылығын 

анықтауға арналған аспаптар 
а) Гигрограф 
ә) Психрометр 
б) Актинометр 
в) Барометр 
 
3. Термографтар –  
а) қос термометрден тұрады  
ә) бөлмедегі ауа температурасының уақытқа байланысты өзгеруін 

жазуға арналған аспап 
б) ауа ылғалдылығын тура анықтауға арналған 
в) ауа қозғалысы жылдамдығын анықтайды 
 
4. Балық өндірісіндегі химиялық қауіп-қатерлерді атаңыз  

        а) Мезофильді аэробты факультативті анаэробы микроағзалар 
ә) металл қалдықтары 
б) гистамин 
в) нитрозаминдер 
 
 
5. Биологиялық қауіп-қатерлер 

        а) Паразиттермен ластануы және зақымдалуы 
        ә) Тырнақ, шаш, жұмыскрелердің жеке гигиен сақтамау салдары  
        б) Зиянкестер, жәндіктер мен кеміркігштер, құстар 
        в) Ауру тудырушы микроағзалар 

6. Тапсырма 
1. Бөлме  микроклиматтының көрсеткіштерін өлшейтін аспаптардың 

жұмы-сымен, құрылысымен танысу. 
 

 

2.   Жұмыс бөлмелерінің микроклиматына сипат беретін жағдайларды 
өлшеп білу. 

3.  Зертханадағы микроклиматқа баға беріп , тәжірибе кестесін толтыру.    
Жұмысқа қорытынды жасау. 

4.    Микроклиматты қалыпқа келтірудің жолдарын көрсете білу (6-
кесте). 

6 - Тәжірибе кестесі 
№ Көрсеткіштер атауы Қолайлы нормативтік 

көрсеткіштер 
Нақты 

көрсеткіштер 
1 Ауаның температурасы 

0С 
 

20-23  

2 Салыстырмалы 
ылғалдылық % 
(гигрометр бойынша) 

 
60-40 

 
 

3 Гигрограф бойынша 
салыстырмалы ылғалдық 
% 

  

4 Жұмысшы басындағы 
көрсеткіш   

5 Жұмыс аяғындағы 
көрсеткіш атмосфералық 
қысым,мм.сын.бағ. 

 
760  

6 Ауа қозғалысының 
жылдамдығы. м/с 0,2  

 
1.6.2 Орын-жайлар мен жабдықтарға қойылатын санитариялық-

технологилық талаптар 
      Балық өндіретін объект дербес жер учаскесінде санитарлық-қорғаныш 
аймағын ұйымдастыру арқылы орналастырылады. 
      Балық және балық өнімдерін өндіру және өндіріс қалдықтарын өңдеу 
кәсіпорындарын тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарда орналастыруға жол 
берілмейді. 
      Өндірістік және шаруашылық-тұрмыстық ағынды сулар үшін кәріздің 
ішкі желісі коллекторларға өздігінен жіберілу арқылы бөлек көзделеді. 
      Өндірістік цехтарда: майлы, майсыз суларды, шаруашылық-тұрмыстық 
және ластанбаған өндірістік суларды қамтитын ағынды суларға арналған ішкі 
кәріздің бөлек желісі көзделеді. 
      Ағынды суды кәрізге немесе жергілікті тазалау жүйесіне жіберу алдында 
механикалық жолмен тазалануы, құрамында май бар ағын сулар ағынды су 
май ұстағыштардан өткізіледі. 
      Тағамдық қалдықтардың әрбір түрі бөлек таза мүкәммал жәшіктерге 
жиналады. Қалдықтарды бір ыдысқа жинау ұзақтығы 1,5 сағаттан аспауы 
және одан әрі өңдеуге немесе мұздатуға жіберілуі тиіс. Қалдықтарды сақтау 
ұзақтығы 4 сағаттан аспауы тиіс. 
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      Балық өндіретін кәсіпорынның балық қабылдайтын цехының (айлақ) 
кәрізі болуы тиіс. Балық қабылдайтын алаңдардың едені кәріздік трапқа 
еңіспен асфальтталады. 
      Санитариялық айлыққа және балық қабылдайтын алаңға салқын және 
ыстық су өткізіледі және балық аулайтын және көліктік кемелердің алаңдары 
мен трюмдерін дезинфекциялау үшін жағдай жасалады. 
      Балық қабылдайтын алаңдар күнделікті тазартылады, дезинфекцияланады 
және таза сумен шайылады. Қабылдау алаңының астындағы кеңістік таза 
ұсталады. 
      Еденде цехтің ішіндегі ыдысты сақтауға жол берілмейді. Еден мен 
тұғырықтың арасындағы қашықтық кемінде 30 см құрауы тиіс. Балықты 
еденге қоюға болмайды. 
Үстелдерді жуу ластануына байланысты жүргізіледі, машиналарды тазалау 
ауысымына кемінде 1 рет жүргізіледі. Балықты жууға пайдаланылатын 
шлангілер оралған күйде қабырғада сақталады және еденге тиіп тұрмауы 
тиіс. 
      Балықты мүшелегеннен кейін плюс 15-180С температурада ағынды суда 
мұқият шаяды және салқындатылған бункерлерде сақтайды немесе мұз 
себеді немесе дереу одан әрі технологиялық өңдеуге жіберіледі. 
      Қуаттылығына және шығарылатын өнімнің ассортиментіне байланысты 
кәсіпорында: тоңазытқыш, тұздау, консервілеу, пресервілік, уылдырық-
балық, ыстау, аспаздық, балық майы, белок концентраттары, белок 
уылдырығы, азық және техникалық өнім, мұзды өндіру және басқа өндірістер 
көзделеді. 
      Консервілер, престерлер, құрамында кемінде 5% тұзы бар аз тұздалған, 
сүрленген, аспаздық, уылдырық, пісірілген-мұздатылған өнімдерді өндіретін 
кәсіпорындарының өндірістік зертханасы болуы тиіс. 
      Кәсіпорынның барлық үй-жайларында санитариялық күндер өткізіледі. 
      Тағамдық, медициналық және ветеринариялық препараттарды өндіру 
дербес есіктері мен тұрмыстық үй-жайлары бар оқшауланған үй-жайларға 
орналастырылады. 
     Дайын балық өнімін, шикізатты, жартылай фабрикаттар мен тағамдық 
қалдықтарды сақтау үшін жеке тоңазытқыштар немесе сақтаудың 
нормаланған температурасын қамтамасыз ететін мамандандырылған үй-
жайлар көзделеді. 
      Өндірістік цехтарда 150 шаршы метрге (бұдан әрі - м2) бір кран, бірақ 
бөлмеге кемінде бір кран есебінен жинау үшін шаятын крандар орнатылады. 
Қол жууға арналған араластырғышы бар раковиналар әр өндірістік 
бөлмелерге, сондай-ақ жұмыс орнынан 15 м қашықтықта пайдалану үшін 
ыңғайлы орындарда 20 адамға бір араластырғыш есебімен көзделеді, 
сабынмен, щеткамен, бір рет қолданылатын немесе электрлі сүлгілермен 
жабдықталады. 
      Күбілер, ванналар, металл ыдыс, лотоктар, үстелдердің үсті тегіс, 
жарықсыз және саңылаусыз, тез тазаланатын болуы тиіс. Шикізатты науалар 
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мен люктар бойынша қабылдау және түсіру үшін үстелдер қаңылтырмен 
қапталады және қоршаумен жабдықталады. Ағаш тақтайларды және басқа да 
құрылымдарды пайдалану жол берілмейді. 
      Өндірістік мүкәммал таңбаланады және мақсатына сай пайдаланады. 
       Өндірістік цехтарда технологиялық жабдықты орналастыру және орнату 
жұмыс істеуге ыңғайлылықты және жуу мен дезинфекциялау үшін 
қолжетімділікті көздейді. Тұғырықтар еденнен кемінде 30 см биіктікте болуы 
және орын ауыстыруға жеңіл болуы тиіс. 
     Сынап бақылау-өлшеу аспаптарын пайдалануға жол берілмейді. 
     Әртүрлі құймаларды пісіру кезінде пластмассадан тұтқасы бар 
тотықпайтын болаттан жасалған металл ожаулар пайдаланылады. 
      Шағын мүкәммалды санитариялық өңдеу стерилизаторларда, үлкен 
мүкәммал және айналым ыдыстары – жуу машинасында немесе ванналарға 
салқын және ыстық суды келіп тұратын бөлек үй-жайларда жүргізіледі. 
      Консервіленген өнімдерді өлшеп орау үшін пайдаланылатын ыдыстар 
мен қосалқы материалдар және дайын өнімді қаптауға арналған тұтыну 
ыдысы қолданыстағы нормативтік құжаттаманың талаптарына сәйкес келеді 
және тұтастығы бұзылмай және қаптама материалының пішіні бұзылмай 
төсемі бар картон қораптарға немесе полиэтилен қапшықтарына салынады. 
      Банка ыдыс және бөшке ыдыс материалдың әр түріне сәйкес 
температуралық режим ескеріле отырып, таза, құрғақ үй-жайларда 
сақталады, бөшкелерді тұғырықтарда қалқанша астында сақтауға жол 
берілмейді. Полимерлі материалдан жасалған банкаларды жарықта сақтауға 
жол берілмейді. 
      Банкалардың қақпақтары цехқа таза, су өтпейтін қағазға немесе ауа 
өтпейтін дәнекерленген полиэтиленді пакеттерге қапталған күйде келіп 
түседі. Қақпақтар қаптау материалдарынан тікелей оларды дүкенге жіберу 
алдында банкаларды жабу машинасымен босатылады. 
      Балықты, тұзды ерітіндіні (тузлак) дайындау және салқындату үшін 
қолданылатын жасанды немесе табиғи мұз ауызсуға қойылатын талаптарға 
сәйкес келеді. 
      Мұзды жабу үшін пайдаланатын таза оқшаулау материалдары 
атмосфералық жауын-шашыннан материалдарды қорғаудың қажетті 
шараларын сақтау кезінде мұз сақтау қоймасы үшін бөлінген алаңдарға 
жақын сақталуы керек. 
     Мұзды тасымалдау жағдайлары оның сапасының сақталуын қамтамасыз 
етеді. 
    Мұздатылған балықтың майының қышқылдануын және оны салқындатып 
сақтау уақытында кеуіп кетуін болдырмау үшін арнайы қорғаныш 
жабындарын пайдалануға жол беріледі. 
 Жылтыр ванналардағы су ластануына байланысты, бірақ ванналарды 

бір уақытта тазалаумен тәулігіне кемінде бір рет ауыстырылады. 
      Теңіз суын зарарсыздандыру кезінде жылтыр аппараттың 
ваннасына борт сыртындағы теңіз суы АБ китамин антисептигінің 
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немесе 0,5 г/дм3 жаппай қосылымымен катаполдың өлшеуіш 
сыйымдылығын бір уақытта енгізумен құйылады. 
      Сақтау камерасы балықты тиеу алдында берілген сақтау 
температурасына дейін салқындатылады. Сақтау камерасындағы ауа 
температурасын бақылау автоматты тіркейтін құрылғыларды немесе 
еденнен 1,5-1,8 м биіктікте камераның орталық қолжетімді 
орындарында орнатылған тексерілген термометрлерді пайдалана 
отырып, тәулігіне кемінде екі рет жүргізіледі. Ауаның салыстырмалы 
ылғалдылығы аптасына кемінде бір рет бақыланады. 
      Жүргізілетін температураларды және ауаның салыстырмалы 
ылғалдылығын өлшеу нәтижелері арнайы бақылау журналында 
тіркеледі. 
      Сыйымдылығы 5 мың тоннадан астам тоңазытқыштарда жүк тию- 
түсіру жұмыстары үшін жабық платформалар көзделеді. 
      Өнімнің сапасына және ыдыстың жағдайына әсер ететін өнімнің әр 
түрлі түрлерін бір камерада бірге сақтауға жол берілмейді. 
      Камераларда, дәліздерде және эстакадаларда еденді жуу ластануына 
байланысты, бірақ ауысымына кемінде 1 рет жүргізіледі. 
      Батареядан қар «қабатын» алып тастау ұлғаюына байланысты, бірақ 
айына кемінде 1 рет, ауа салқындатқыштан – тәулігіне 1 рет 
жүргізіледі. 
      Пресервтерді өндіру бойынша цех бөлек ғимаратта немесе 
оқшауланған үй-жайларда орналастырылады. 
      Пресервтерді өндіру үшін технологиялық процесске байланысты 
мынадай: 
      орталықтандырылған тұздық; 

 дайын өнімді сақтауға арналған салқындатын камера; 
 көкөністер мен жемістерді дайындау, өңдеу; 
 шикізаттардың қоры қысқа мерзімге сақтауға арналған  
 салқындатылатын үй-жай; 
 қосалқы материалдарды сақтауға арналған үй-жай; 
 ыдыстарды сақтауға арналған үй-жай; 
 бос банкілерді, мүкаммалды және цех ішіндегі ыдыстарды жуу және 

дезинфекциялау учаскелері көзделеді: 
     Тұздықты дайындау мен беру, сондай-ақ пресервілерді соустар мен 
құюларда дайындау механикаландырылады. 
      Жібітілген шикізат қоры мүшелеу цехының сағаттық мүмкіндігін 
асырмауы қажет, жібітілген шикізатты суда ұстауға жол берілмейді. 
      Балық цехқа табанында саңылауы бар ыдыста жеткізіледі және биіктігі 
бойынша бір қатарға орнатылады. Бос айналым ыдыс және балығы бар ыдыс 
сөреде сақталады. 
      Татымды тұздалған құю сірке су қышқылымен эмальді ыдысқа немесе 
тотықпайтын болаттан жасалған ыдыста араластырылады. 
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      Банкаларға жабылғаннан кейін пресервілер өндірістік үй-жайларда екі 
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- шикізатты сақтау, қаптаманы шешуге, жібітуге және бөлшектеуге; 
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үй-жайлар (учаскелер) болады. 
     Жұмыртқаларды өңдеу бөлек үй-жайларда және таңбаланған 
сыйымдылықтарда жүзеге асырылады. Жұмыртқалар овоскоп арқылы 
қаралады, кальцилендірілген соданың 0,5%-дық жылы ерітіндісінде 
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жуылады, дезинфекцияланады, салқын ағын судың астында 5 минут бойы 
шайылады. Жұмыртқа өңделгеннен кейін лотокқа немесе басқа таза ыдысқа 
салынады. Өндірістік цехтарға өңделмеген жұмыртқаларды кассеталарға 
енгізуге және сақтауға жол берілмейді. 
      Көкөніс, көк шөп алдын ала жуылғаннан кейін іріктеледі, тазаланады 
және қайтадан сумен шайылады. Тазартылған көкөністер тұтас түрінде 
жабық сыйымдылықта 2-3 сағаттан аспайтын уақытта сақталады. 
      Аспаздық өнімдерді қуыру, қайнату және пісіру температурасы арнайы 
журналда тіркеледі. Өнімнің ішіндегі температура дайын болғаннан кейін 
плюс 800С-тан төмен болмауы тиіс. Қуыру аяқталған кезде өнім плюс 200С 
температураға дейін салқындатылады және дереу өлшеп-оралады. 
      Қақпақсыз және пломбаланбаған күйде ыдысқа салынған дайын аспаздық 
өнімді өткізуге жол берілмейді. 
     Балық фаршын дайындау кезінде 50С-қа дейін салқындатылған балық 
пайдаланылады. 
      Балық фаршы дереу өлшеп-оралады және мұздатылады немесе аспаздық 
өндіріске беріледі. 
      Тағамдық қоспалары бар фарш түріне байланысты 4-7 минут ішінде беті 
ауыстырылады. Фарштың температурасы плюс 100С-тан аспауы тиіс. 
      Тұрақтандырғыш қоспалардың қосындысы алдын ала дайындалады және 
құрғақ, салқын жерде тығыз жабылатын сыйымдылықта сақталады. 
     Балықтан шұжық дайындау кезінде шұжықты қайнату процесінің 
аяқталуы батон ішіндегі температураның 800С-тан төмен емес, ыстаудан 
кейін плюс 45-500С-тан төмен емес температураға жетуі болып табылады. 
      Шұжықтарды шприцтеуге арналған жабдықты өңдеу оны толық 
бөлшектеген кезде жүргізіледі. Цилиндр жуылады және майсызданады. 
Бөлшектелуі қиын дозаторлы құрал-жабдық үш рет жуу, содан кейін 
дезинфекциялау құралдарын цилиндрден шприцпен жіберу арқылы 
жуылады. Дезинфекцияланғаннан кейін дозаторлы құрал-жабдық сумен 
жуылады. 
      Ыстау өндірісі жібіту, мүшелеу, тұздау және тегістеу, жібітіп қою, 
балықты ыстау жүргізілетін үй-жайлардан басқа мынадай: 

- тұздау ерітіндісін дайындауға арналған; 
- шикізаттың тәуліктік қоры үшін салқындататын; 
- дайын өнімді өлшеп-орауға арналған; 
- дайын өнімді уақытша сақтауға арналған тоңазытқыш; 
- айналым ыдысты өңдеу, кептіру, сақтауға арналған; 
- отын және үгінділерді, ыстау сұйықтығын сақтауға арналған; 
- қапталған және қосалқы материалдарды сақтауға арналған бөлек үй-

жайлары болуы тиіс. 
      Ыстау камералары жасанды жолмен іске қосылатын, тығыз жабылатын 
есіктері және люктары бар сору желдеткішімен жабдықталады. 
      Сүмбі (шыбықтар), мөлшерқадалар (қадалар) қос көлемде көзделеді және 
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ауысымына 1 рет өңдеуге жатады. Ыстау камералары және кілеттер аптасына 
бір рет толық өңдеуге жатады. 
      Ыстау камераларындағы температура мен ылғалдылықты бақылау үшін 
қашықтықтан бақылау-өлшеу және тіркеу аспаптары орнатылады, олардың 
көрсеткіштері арнайы журналдарға енгізіледі. Ыстық ысталған балықтың 
ішіндегі температура кемінде 800С-болуы тиіс. 
      Дайын өнім 200С аспайтын температураға дейін тез суытылады, өлшеп-
оралады және тоңазытқыш камераға жіберіледі. Ыстық ысталған балықты 
өткізгенге дейін плюс 20С-тан минус 20С-ге дейінгі температурада, салқын 
ысталған балық 0-ден минус 50С-ге дейінгі температурада сақталуы тиіс. 
     Ысталған балықты қаптауға арналған жәшіктің сыртқы жағында 
саңылаулары болуы тиіс. 
      Ысталған балық өнімін ұсақ өлшеп-орауда салуда (тілімдер, кішкентай 
кесектер) шығару кезінде барлық мүкәммал таңбаланады. Тілімдерді салу 
үшін күрекшелер немесе шаңышқылар пайдаланылады. 
      Қабығын аршу және тілімдерді ілу кезінде пайдаланатын бөлшектеу 
тақтайшалары, үстелдер кальцилендірілген соданың ыстық 0,5%-дық 
ерітіндісімен жуылады,дезинфекцияланады, шайылады және кептіріледі. 
      Шикізатты өндіріске беру және дайын өнімді шығару әр түрлі кіру 
есіктері мен лифттер арқылы жүзеге асырылады. 
      Жасанды жағдайларда қақтау бөлімшелерінде жалпы өндірістік үй-
жайлардан басқа дайын өнімді сақтау, қаптау камералары көзделеді. 
       Балықты қақтауға арналған камералар қашықтық типтегі бақылау-өлшеу 
аспаптарымен жабдықталады. 
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жүргізіледі. 
      Уылдырық цехының өндірістік, қосалқы және тұрмыстық үй-жайлары 
бөлек үй-жайларда орналастырылады. Банкаларда және бөшкелерде 
уылдырықтарды өндіру бөлек болуы тиіс. 
      Балықты бөлу және уылдырықты алу үшін үстелдер су өткізбейтін 
материалмен (тотықпайтын болат немесе мәрмәр) жабылады. 
      Уылдырықтан шығатын қалдықтарды мен бөгде қосындыларды жою 
үшін жасанды көмескі жарықпен мөлдір инспекторлық үстелдер 
пайдаланады. 
      Сақалдырықты алу және уылдырықты тесу учаскесі араластырғыш 
арқылы ыстық және салқын су келіп тұратын раковиналармен жабдықталады 
және қолды және мүкәммалды өңдеу үшін антисептиктің ерітіндісі бар 
құрылғымен жабдықталады. 
      Балықтың уылдырығы таза сыйымдылыққа жиналады және 00С 
температурада салқындатылған жағдайда өлшеп-орау цехына жеткізіледі. 
      Уылдырықты дайындау үшін қайнатылған суытылған тұздықтар және 
қыздырылған тұз қолданылады. Майды өндірістік зертхана алтын түстес 
стафилококктың болмауына тексереді. 
      Уылдырық жаңа, жуылған, парафинделген пергамент қағазы төселген 
бөшкелерге салынады. Пайдалануда болған бөшкелерді қолдануға жол 
берілмейді. 
      Банкалар уылдырықты салар алдында мұқият жуылады және күшті бумен 
немесе кептіру шкафында өңделеді. Кенеп қаптар және майлықтар жуылады 
және қайнатылады. 
    Уылдырықты салу уақытынан бастап оны пастерлеуге дейінгі уақыт 2 
сағаттан аспауы тиіс. Уылдырық пастерлеуден кейін тоңазытқыш 
камерасына жіберіледі. 
     Белокты уылдырығының сілікпе жасаушы қабықшасын дайындауға 
арналған кенеп сүзгілер әр пайдаланудан кейін жуылады, пайдалану алдында 
қайнатылады. 
      Уылдырықты өндіру кезінде үй-жайларды, жабдықтарды және 
мүкәммалды өңдеу және дезинфекциялау ауысымның соңында күнделікті 
жуылады. 
      Майларды тұндыру, еріту және сүзгіден өткізу үшін қолданылатын 
жабдық әр өндірістік цикл аяқталғаннан кейін тазартылады, шайылады және 
дезинфекцияланады. Шайынды сулар майды ұстауыштар арқылы 
шығарылады. 
      Медициналық майды және витамин препараттарын дайындау процесі 
герметикалық болуы және жасанды жолмен іске қосылатын тиімді - салмалы 
қақпақтармен жабдықталады. Құбырларды (алмалы-салмалы), 
цистерналарды және аппараттарды жуу процесі механикаландырылған және 
автоматтандырылған болуы тиіс. 
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      Балық өнімін қаптау оның ластануын болдырмайтын жағдайларда, балық 
өнімінің органолептикалық қасиетін өзгертпеуі тиіс берік қаптама 
материалдарында және ыдыста жүргізіледі. 
      Жеңіл жуылатын және дезинфекцияланатын ыдыстарды қоспағанда 
ыдыстарды қайта пайдалануға жол берілмейді. 
      Кері қайтарылатын ыдыс өнімді алушыдан таза күйінде қабылданады 
және бөлек жабдықталған үй-жайларда қайта өңдеуге жатады. 
      Барлық қойма үй-жайлары таза ұсталуы тиіс. Шикізат пен дайын өнім 
тоңазытқыш камераларына еденнен 8 см биіктікте ағаш тұғырықтарға 
қатарлап салынады. Қабырғалар мен салқындату аспаптарынан 30 см жақын 
емес қашықтықта қатарлап орналастырылады. Қатарлардың арасында өтетін 
жер қалдырылады. 
      Мұздатылған балық - 1800С жоғары емес температурада сақталады. Оны 
жеткізу кезінде температураның 300С асырылмай жоғарылау жағына қарай 
қысқа мерзімдік ауытқуына жол беріледі. 
      Балық және балық өнімдерін тасымалдау авторефрижераторларда, 
изотермиялық кузовтарда және санитариялық паспорт болған жағдайда темір 
жол мен су көлігінің салқындатылған үй-жайларында жүргізіледі. 
      Балық өнімін басқа өнім түрлерімен бірге тасымалдауға жол берілмейді. 
Салқындату үшін мұз пайдаланылған кезде еріген су ағыны қамтамасыз 
етіледі. 
     Тірі балықты тасымалдауға арналған көлік изотермиялық цистерналармен, 
контейнер қондырғыларымен немесе тірі балықтың сақталуын қамтамасыз 
ететін басқа да құралдармен жабдықталады. 
     Цистерналар, контейнерлер және басқа да сыйымдылықтар 
пайдаланылғаннан кейін жуылады, дезинфекцияланады, қайтадан жуылады 
және сумен толтырылады. 
     Тірі балықты автомобиль көлігімен тасымалдау үшін бөгде қосындылары 
жоқ таза су пайдаланылады. 

 
Бақылау сұрақтары: 
1. Балық және балық өнімдерін өндіру және өндіріс қалдықтарын өңдеу 

кәсіпорындары  орналастырылады... 
а) тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарда 
ә) дербес жер учаскесінде 
б) жертөледе 
в) базарда 
 
2. Қалдықтарды бір ыдысқа жинау жиілігі  
а) 1,5 сағаттан көп емес 
ә) 20 минуттан көп емес 
б) 2 сағаттан кем емес 
в) 5 сағаттан көп емес 
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3. Еден мен тұғырықтың арасындағы қашықтық кемінде 30 см 
а) кемінде 100 см 
ә) кемінде 10 см 
б) кемінде 30 см 
в) кемінде 130 см 
 
4. Балықты мүшелегеннен кейін шаю температурасы 
а) 25-280С 
ә) 15-180С 
б) 5-80С 
в) 30-350С 
 
5. Балық қақтау үшін ілгіштерге ілу кезінде төменгі қатары жерден 

кемінде  
а) 1,8 м биіктікте болуы тиіс 
ә) 5 см биіктікте болуы тиіс 
б) 0,8 м биіктікте болуы тиіс 
в) 0,2 м биіктікте болуы тиіс 
 
6. Уылдырықты салу уақытынан бастап оны пастерлеуге дейінгі уақыт  
а) 2 сағаттан аспауы тиіс 
ә) 4 сағаттан аспауы тиіс 
б) 0,5 сағаттан аспауы тиіс 
в) 3 сағаттан аспауы тиіс 
 
7. Мұздатылған балықты сақтау температурасы 
а) 00С жоғары емес 
ә) - 1800С жоғары емес  
б) - 2000С жоғары емес 
в)  - 800С жоғары емес 
 
8. Ыстық ысталған балықтың ішіндегі температура кемінде  
а) 500С 
ә) 1000С 
б) 800С 
в) 600С 
 
9. Балықты бөлу және уылдырықты алу үшін үстелдер су өткізбейтін 

материалмен жабылады 
а) тотықпайтын болат немесе мәрмәр 
ә) краска жағылған ағаш 
б) полимер материал 
в) лдсп материалы 
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10. Қабығын аршу және тілімдерді ілу кезінде пайдаланатын бөлшектеу 
тақтайшалары, үстелдер 

а) кальцилендірілген соданың ыстық 0,5%-дық ерітіндісімен 
жуылады,дезинфекцияланады, шайылады және кептіріледі 

ә) кальцилендірілген соданың ыстық 5%-дық ерітіндісімен 
жуылады,дезинфекцияланады, шайылады және кептіріледі 

б) санитарлық өңдеу жүргізілмейді 
в) 100 0С қайнаған сумен шаяды 
 
1.7 Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы 
 

 Еңбек қорғау жұмысының заңдылық негіздері төмендегідей: 
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы, - Алматы «Қазақ-стан»- 

1995 
2. Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі, 2015 жылғы 23 

қарашадағы № 414-V ҚРЗ 
3. Еңбек қауіпсіздігіне байланысты мемлекеттік стандарттар - МЕМСТ 

және ЕҚСЖ . 
4. Еңбек қауіпсіздігіне байланысты салалық  стандарттар. 

Мекеме басшысының бұйрығы, мекеме мамандарының жолнұсқа-
лары,т.б.технологиялық құжаттары.  

Қазақстан Республикасының "Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау 
туралы" заңы Қазақстан Республикасындағы еңбектi қорғаудың құқықтық, 
экономикалық және әлеуметтік негiздерiн айқындайды және еңбек 
процесінде қауiпсiздiк пен еңбек гигиенасын қамтамасыз етуге, 
қызметкерлердің өмiрi мен денсаулығын сақтауға бағытталған.  

Еңбек қорғау саласындағы негізгі ұғымдар: 
       1) өндiрiстiк объектiлердi еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау - 
өндiрiстік объектiлердi, цехтарды, учаскелердi, оларда орындалатын 
жұмыстардың қауіпсіздік, зияндылық, ауырлық, қауырттылық, еңбек 
гигиенасы жай-күйін және өндiрiстiк орта жағдайларының еңбек 
жағдайларының нормативтерiне сәйкестігiн айқындау мақсатында оларды 
бағалау жөніндегі қызмет;  
       2) еңбек қауіпсiздiгi - еңбек процесінде қызметкерлерге зиянды және 
қауіпті әсерді болдырмайтын iс-шаралар кешенiмен қамтамасыз етілген 
қызметкердiң қорғалу жай-күйi;  
       3) еңбектiң қауiпсiз жағдайлары - қызметкерге зиянды және қауiптi 
өндiрiстiк факторлардың әсерi болмайтын немесе олардың әсерiнің деңгейi 
қауiпсiздiк нормаларынан аспайтын еңбек жағдайлары;  
       4) өндiрiстік жабдықтың қауiпсiздігі - өндiрiстiк жабдықтың берiлген 
функцияларды нормативтік-техникалық және жобалау құжаттамасында 
белгiленген жағдайларда орындауы кезiнде еңбек қауіпсiздiгiнің талаптарына 
сәйкестiгiн сақтау ерекшелігi;  
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       5) өндiрiстік процестiң қауiпсiздiгi - өндiрiстiк процестiң нормативтік-
техникалық құжаттамада белгіленген жағдайларда еңбек қауiпсіздігінiң 
талаптарына сәйкестігiн сақтау ерекшелігі;  
       6) зиянды өндiрiстiк фактор - белгiлi бiр жағдайларда оның әсерi 
қызметкердiң сырқаттануына немесе еңбекке қабiлеттілiгiнің төмендеуiне 
және (немесе) ұрпағының денсаулығына керi әсер етуге әкеп соқтыруы 
мүмкін өндiрiстік фактор;  
       7) еңбек гигиенасы - қызметкерлердiң денсаулығын сақтау, өндiрiстiк 
ортаның және еңбек процесiнiң қолайсыз әсерiнің алдын алу жөніндегі 
санитарлық-гигиеналық шаралар мен құралдар кешенi;  
       8) еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау жөніндегі мониторинг - 
өндiрiстегі еңбек қауiпсiздiгінiң және еңбектi қорғаудың жай-күйiн қадағалау 
жүйесi, сондай-ақ республикадағы еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау 
жай-күйiн бағалау әрi болжау;  
       9) өндiрiстегi жазатайым оқиға - нәтижесiнде қызметкердiң еңбек 
(қызмет) мiндеттерiн немесе жұмыс берушінің тапсырмасын орындау кезiнде 
жарақаттануына, денсаулығының күрт нашарлауына немесе қатты кәсiби 
ауруға (улануға) шалдығып, кейiннен оны уақытша немесе тұрақты еңбек ету 
қабiлетiнен айрылуына не өлiмiне әкеп соқтырған өндірістік фактордың 
қызметкерге әсер ету оқиғасы;  
       10) қауiпсiздiк нормалары - қауiпсiздіктiң барлық түрлерін (өндiрiстiң, 
жабдықтардың, өндiрiстiк процестiң, еңбектiң қауіпсіздігі) қамтамасыз ету 
тұрғысынан өндірiс жағдайларын, өндiрiстiк және еңбек процесiн 
сипаттайтын көрсеткіштердің сандық мазмұны;  
       11) еңбек жағдайларының нормативтерi - бұл еңбектiң қалыпты 
жағдайларын қамтамасыз ететін эргономикалық санитарлық-гигиеналық 
және психофизиологиялық талаптары бар нормативтер;  
       12) қауіптi өндiрiстік фактор - әсерi белгiлі бiр жағдайларда 
қызметкердің уақытша немесе тұрақты еңбек ету қабiлетiнен айрылуына 
(еңбек жарақаты немесе кәсіптiк ауру) немесе өлiмiне әкеп coқтыруы мүмкiн 
өндiрiстік фактор; 
       13) еңбектi қорғау - құқықтық, әлеуметтiк-экономикалық ұйымдық-
техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдеу-алдын-алу, оңалту және өзге де 
iс-шаралар мен құралдардан тұратын, еңбек қызметі процесінде 
қызметкерлердің өмiрi мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 
жүйе;  
       14) өндiрiстік жабдықтар - машиналар, тетіктер, аппараттар мен 
жабдықтар;  
      15) өндiрiстік санитария - зиянды өндiрiстiк факторлардың 
қызметкерлерге әсер етуін болғызбайтын немесе оның әсерін азайтатын 
санитарлық-гигиеналық, ұйымдастыру iс-шаралары мен техникалық 
құралдар жүйесi;  
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       5) өндiрiстік процестiң қауiпсiздiгi - өндiрiстiк процестiң нормативтік-
техникалық құжаттамада белгіленген жағдайларда еңбек қауiпсіздігінiң 
талаптарына сәйкестігiн сақтау ерекшелігі;  
       6) зиянды өндiрiстiк фактор - белгiлi бiр жағдайларда оның әсерi 
қызметкердiң сырқаттануына немесе еңбекке қабiлеттілiгiнің төмендеуiне 
және (немесе) ұрпағының денсаулығына керi әсер етуге әкеп соқтыруы 
мүмкін өндiрiстік фактор;  
       7) еңбек гигиенасы - қызметкерлердiң денсаулығын сақтау, өндiрiстiк 
ортаның және еңбек процесiнiң қолайсыз әсерiнің алдын алу жөніндегі 
санитарлық-гигиеналық шаралар мен құралдар кешенi;  
       8) еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау жөніндегі мониторинг - 
өндiрiстегі еңбек қауiпсiздiгінiң және еңбектi қорғаудың жай-күйiн қадағалау 
жүйесi, сондай-ақ республикадағы еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау 
жай-күйiн бағалау әрi болжау;  
       9) өндiрiстегi жазатайым оқиға - нәтижесiнде қызметкердiң еңбек 
(қызмет) мiндеттерiн немесе жұмыс берушінің тапсырмасын орындау кезiнде 
жарақаттануына, денсаулығының күрт нашарлауына немесе қатты кәсiби 
ауруға (улануға) шалдығып, кейiннен оны уақытша немесе тұрақты еңбек ету 
қабiлетiнен айрылуына не өлiмiне әкеп соқтырған өндірістік фактордың 
қызметкерге әсер ету оқиғасы;  
       10) қауiпсiздiк нормалары - қауiпсiздіктiң барлық түрлерін (өндiрiстiң, 
жабдықтардың, өндiрiстiк процестiң, еңбектiң қауіпсіздігі) қамтамасыз ету 
тұрғысынан өндірiс жағдайларын, өндiрiстiк және еңбек процесiн 
сипаттайтын көрсеткіштердің сандық мазмұны;  
       11) еңбек жағдайларының нормативтерi - бұл еңбектiң қалыпты 
жағдайларын қамтамасыз ететін эргономикалық санитарлық-гигиеналық 
және психофизиологиялық талаптары бар нормативтер;  
       12) қауіптi өндiрiстік фактор - әсерi белгiлі бiр жағдайларда 
қызметкердің уақытша немесе тұрақты еңбек ету қабiлетiнен айрылуына 
(еңбек жарақаты немесе кәсіптiк ауру) немесе өлiмiне әкеп coқтыруы мүмкiн 
өндiрiстік фактор; 
       13) еңбектi қорғау - құқықтық, әлеуметтiк-экономикалық ұйымдық-
техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдеу-алдын-алу, оңалту және өзге де 
iс-шаралар мен құралдардан тұратын, еңбек қызметі процесінде 
қызметкерлердің өмiрi мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 
жүйе;  
       14) өндiрiстік жабдықтар - машиналар, тетіктер, аппараттар мен 
жабдықтар;  
      15) өндiрiстік санитария - зиянды өндiрiстiк факторлардың 
қызметкерлерге әсер етуін болғызбайтын немесе оның әсерін азайтатын 
санитарлық-гигиеналық, ұйымдастыру iс-шаралары мен техникалық 
құралдар жүйесi;  

 
 

       16) кәсiби ауру - қызметкердiң өзiнiң еңбек (қызмет) міндеттерін 
орындауына байланысты оған зиянды өндiрiстiк факторлардың әсер етуiнен 
болған созылмалы немесе қатты ауру;  
       17) жұмыс орны - қызметкердің еңбек қызметi процесінде өзінің еңбек 
міндеттерiн орындау кездегi тұрақты нeмece уақытша болатын орны;  
     18) арнаулы киiм - қызметкердi зиянды және қауiптi өндiрiстік 
факторлардан қорғауға арналған киiм, аяқ киiм, бас киiм, қолғаптар;  
       19) жеке қорғану құралдары - қызметкердi заңы және (немесе) қауiптi 
өндiрiстік факторлардың әсерiнен қорғауға арналған құралдар;  
       20) ұжымдық қорғану құралдары - жұмыс iстеп жатқан екі немесе одан 
да көп адамдарды зиянды және (немесе) қауiптi өндiрiстiк факторлардың 
әсерiнен бір мезгiлде қорғауға арналған техникалық құралдар;  
       21) еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау жөнiндегi уәкiлеттi 
мемлекеттiк органның аумақтық бөлiмшелерi - еңбек жөніндегі уәкiлеттi 
мемлекеттік органның мемлекеттiк мекемесiне ұйымдық-құқықтық 
нысандағы заңды тұлғалары;  
       22) еңбек қауіпсiздігі және еңбектi қорғау жөніндегі уәкiлеттi 
мемлекеттік орган - еңбек қатынастары саласындағы өкiлеттікті Қазақстан 
Pecпубликасының заңына сәйкес жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;  
       23) еңбек қауiпсiздiгiнің жағдайлары - еңбек процесінде адамның 
денсаулығы мен жұмысқа қабiлеттiлiгiне әсер ететiн өндiрiстiк opтa және 
еңбек процесі факторларының жиынтығы.  
 

 «Еңбекті қорғау» саласындағы ұлттық саясаттың негізгі принциптері 
берілген , солардың кейбіреулері мыналар: 

- меншік иесінің қаржысы есебінен қызметкерлерді арнаулы киіммен 
және аяқ киіммен, жеке қорғау құралдарымен, емдеу-алдын алу, әлеу-
меттік шаралармен қамтамасыз етуге; 

- өндірістегі жазатайым жағдайда немесе кәсіби аурудан зардап шеккен 
қызметкерлердің мүдделерін әлеуметтік қорғауға; 

- жоғары және арнаулы орта оқу орындарында еңбекті қорғау мен 
қауіпсіздік техникасы жөнінде мамандар даярлауға     

       Еңбекті қорғаудағы бақылаудың ең тиімді жолдарының бірі 3 
сатылы бақылау :  

1. Шаруашылық бөлімінің басшысы – күнделікті .  
2. Бас мамандар – жұмысына немесе он күндікте  бір рет .  
3. Шаруашылықтың басшысы  - айына немесе тоқсанына бір рет ( тексеру 

нәтижесін жазба түрде шығарады ) .  
Он сегiз жасқа толмаған адамдар міндеттi алдын алу медициналық 

тексеруден өткеннен кейiн ғана жұмысқа қабылданады және одан әрi, он 
сегiз жасқа толғанға дейiн жыл сайын міндеттi медициналық тексеруден 
өтуге тиiс.  

Жұмыс берушi еңбек жағдайлары зиянды және ауыр жұмыстарда 
iстейтiн қызметкерлердi мерзімдiк медициналық байқаудан және тексеруден 
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өткiзудi заңда белгiленген тәртiппен өзiнің жеке қаражаты есебiнен 
ұйымдастыруға міндетті.  

Қауiптілiгі жоғары жұмыстармен, машиналармен және тетіктермен 
байланысты жұмыстармен айналысатын қызметкерлер ауысым алдында 
медициналық куәландырудан өтуге тиiс. Ауысым алдында медициналық 
куәландыруды талап ететiн кәсіптердің тiзiмiн денсаулық сақтау 
саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлейдi. Медициналық қараудан 
және тексеруден өтуден жалтарған қызметкерлер жұмысқа жiберiлмейдi. 

Қызметкерлер саны 100-ден асатын өндiрiстік ұйымдарда еңбек 
қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау талаптарын сақтауды қамтамасыз ету 
мақсатында жұмыс берушi еңбек қауіпсiздігі және еңбектi қорғау қызметiн 
құруға міндеттi. Еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау қызметi өзiнің 
мәртебесi жағынан негiзгi өндiрiстік қызметтерге теңестiрiледi.  
       Еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау қызметi ұйым қызметiн 
тоқтатқан жағдайда ғана жойылады. 
      Қызметкерлер саны 100-ге дейiнгі ұйымдарда еңбек қауiпсiздiгi және 
еңбектi қорғау жөнiндегi маманның лауазымын енгiзу туралы шешiмді 
жұмыс берушi осы ұйымның қызмет ерекшелiгiн ескере отырып қабылдайды.  

Еңбек қауiпсiздігі және еңбектi қорғау жөніндегi уәкiлетті мемлекеттiк 
орган бекiткен ережелерге сәйкес өндiрiстiк oбъектiлердi еңбек жағдайлары 
бойынша 5 жылда кемiнде бiр рет мерзiмдiк аттестаттаудан өткiзуге, сондай-
ақ қайта құрудан, жаңғыртудан өткеннен, жаңа техника немесе технология 
орнатқаннан кейін аттестаттаудан өткiзуге мiндеттi. 

Кәсіби ауру дегеніміз- өндірістегі зиянды факторлардың аз мөлшерде 
бірақ ұзақ уақыт бойы әсер етуінен еңбеккердің денсаулығының нашарлап, 
жұмыс қабілетінің төмендеуіне әкелетін аурулар.       

Кәсіби зияндылықтар еңбеккердің денсаулығына келтіретін әсеріне 
байланысты 4 топқа бөлінеді: 

1) Өндірісте пайланылатын жабдықтар мен материалдардың 
ерекшеліктеріне байланысты 

2)  Өндірістегі еңбек кестесіне, ережесіне, еңбек ету 
ерекшеліктеріне байланысты.( 

3) Жұмыс бөлмелерінде метеорологиялық жағдайлары мен 
санитарлық- гигиеналық жағдайларына байланысты 

4) Өндірістік саланың ерекшеліктеріне байланысты 
       Қазақстан Республикасының Еңбек кодексімен 2020 жылдың 7-
шілдесінде берілген өзгерістер мен толықтыруларымен бірге А 
қосымшасынан танысуға болады.  

Бақылау сұрақтары: 
1. Еңбек гигиенасы 
а) қызметкерлердiң денсаулығын сақтау, өндiрiстiк ортаның және еңбек 

процесiнiң қолайсыз әсерiнің алдын алу жөніндегі санитарлық-гигиеналық 
шаралар мен құралдар кешенi 
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өткiзудi заңда белгiленген тәртiппен өзiнің жеке қаражаты есебiнен 
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бірақ ұзақ уақыт бойы әсер етуінен еңбеккердің денсаулығының нашарлап, 
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Кәсіби зияндылықтар еңбеккердің денсаулығына келтіретін әсеріне 
байланысты 4 топқа бөлінеді: 

1) Өндірісте пайланылатын жабдықтар мен материалдардың 
ерекшеліктеріне байланысты 

2)  Өндірістегі еңбек кестесіне, ережесіне, еңбек ету 
ерекшеліктеріне байланысты.( 

3) Жұмыс бөлмелерінде метеорологиялық жағдайлары мен 
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4) Өндірістік саланың ерекшеліктеріне байланысты 
       Қазақстан Республикасының Еңбек кодексімен 2020 жылдың 7-
шілдесінде берілген өзгерістер мен толықтыруларымен бірге А 
қосымшасынан танысуға болады.  

Бақылау сұрақтары: 
1. Еңбек гигиенасы 
а) қызметкерлердiң денсаулығын сақтау, өндiрiстiк ортаның және еңбек 

процесiнiң қолайсыз әсерiнің алдын алу жөніндегі санитарлық-гигиеналық 
шаралар мен құралдар кешенi 

 
 

ә) белгiлi бiр жағдайларда оның әсерi қызметкердiң сырқаттануына 
немесе еңбекке қабiлеттілiгiнің төмендеуiне және (немесе) ұрпағының 
денсаулығына керi әсер етуге әкеп соқтыруы мүмкін өндiрiстік фактор 

б) өндiрiстiк процестiң нормативтік-техникалық құжаттамада 
белгіленген жағдайларда еңбек қауiпсіздігінiң талаптарына сәйкестігiн 
сақтау ерекшелігі;  

в) еңбек процесінде қызметкерлерге зиянды және қауіпті әсерді 
болдырмайтын iс-шаралар кешенiмен қамтамасыз етілген қызметкердiң 
қорғалу жай-күйi; 

 
2. Он сегiз жасқа толмаған адамдар 
а) міндеттi алдын алу медициналық тексеруден өткеннен кейiн ғана 

жұмысқа қабылданады 
ә) жұмысқа қабылданбайды 
б) еш тексерусіз жұмысқа қабылданады 
в)  ауысым алдында медициналық куәландырудан өтуге тиiс 
 
3. Жұмыс берушi еңбек қауіпсiздігі және еңбектi қорғау қызметiн құруға 

міндеттi 
а) Қызметкерлер саны 100-ден асатын болса 
ә) Қызметкерлер саны 500-ден асатын болса 
б) Қызметкерлер саны 50-ден асатын болса 
в) Қызметкерлер саны 30-дан асатын болса 
 
4. Еңбек қауiпсiздігі және еңбектi қорғау жөніндегi уәкiлетті 

мемлекеттiк орган бекiткен ережелерге сәйкес өндiрiстiк oбъектiлердi еңбек 
жағдайлары бойынша  

а) 5 жылда кемiнде бiр рет мерзiмдiк аттестаттаудан өтеді 
ә) 1 жылда кемiнде бiр рет мерзiмдiк аттестаттаудан өтеді 
б) 3 жылда кемiнде бiр рет мерзiмдiк аттестаттаудан өтеді 
в) 15 жылда кемiнде бiр рет мерзiмдiк аттестаттаудан өтеді 
 
5. Қызметкерлерді арнаулы киіммен және аяқ киіммен, жеке қорғау 

құралдарымен, емдеу-алдын алу, әлеу-меттік шаралармен қамтамасыз ету 
а) жұмыскерлердің қаржысы есебінен 
ә) меншік иесінің қаржысы есебінен 
б) әлеуметтік ұйымдардың қаржысы есебінен 
в) банктен несие алу арқылы 
 
6. Қауiптілiгі жоғары жұмыстармен, машиналармен және тетіктермен 

байланысты жұмыстармен айналысатын қызметкерлер  
а) жылына бір рет медициналық куәландырудан өтеді  
ә ) ауысым алдында медициналық куәландырудан өтеді 
б) аптасына 1 рет медициналық куәландырудан өтеді 
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в) айына 1 рет медициналық куәландырудан өтуге тиiс 
 
7. Еңбек қауіпсіздігі және еңбектi қорғау талаптарын ұйымның бұзуы 

салдарынан жұмысын тоқтатқан уақытқа қызметкердің жұмыс орны 
(лауазымы) мен орташа жалақысы  

а) сақталмайды  
ә) сақталады 
б) 50%  сақталады 
в) 30%  сақталады 
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в) айына 1 рет медициналық куәландырудан өтуге тиiс 
 
7. Еңбек қауіпсіздігі және еңбектi қорғау талаптарын ұйымның бұзуы 

салдарынан жұмысын тоқтатқан уақытқа қызметкердің жұмыс орны 
(лауазымы) мен орташа жалақысы  

а) сақталмайды  
ә) сақталады 
б) 50%  сақталады 
в) 30%  сақталады 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

ІІ БӨЛІМ. Балық шикізатын класы, сорты, органолептикалық 
көрсеткіштері бойынша сұрыптау 

 
2.1 Балық шикізатының биологиялық түрлері 
Балық өнімдерінің бірі ол балық еті, дәмділігі мен бойға жұғымдылығы 

жағынан еттен кем емес, ал сіңімділігі жағынан одан да асып түсетін ас. 
Балық етінің құрамы белоктың көлемі 15-26% аралығында болғанда бағалы 
болып есептеледі. Онда 20 түрлі амин қышқылы кездеседі. Сондай-ақ 
балықта 0,1-30% май, 0,9-2% витаминдер мен минералды заттар болады. 
Сүтқоректі жануарлардың майына қарағанда балықтың майы сұйық болады, 
өйткені оның құрамында зат алмасуына маңызыды рөл атқаратын қаныққан 
май қышқылы көп болады. Теңіз балықтарының көпшілігінің  майында  А 
және Д витаминдері болады.  

Балықтар – түрлері ең көп тараған омыртқалы жануарлар. Балықтардың 
22 мыңнан астам түрлері бар, және 1/3 бөлігі тұщы суда тіршілік етеді. 
Балықтар 3 түрге бөлінеді: 

 жақсыз 
 шеміршекті 
 сүйекті  

Балықтардың жүйелік топтары (24-сурет): 
Класы 
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Сурет 24 – Балықтардың жүйелік топтары 

Шеміршекті 

Отрядтары 

 
Акулалар  

 
 

                           Скаттар 

 
 

Химератәріздес 

Сүйекті 

 
 

Бекіретектестер 

Отрядтары 

 
 

Майшабақтәріздестер 

 
 

Албырттектестер 

 
 

Тұқытектестер 

 
 

Алабұғатектестер 

 
 
 

Целаканттектестер 
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Сурет 24 – Балықтардың жүйелік топтары 

Шеміршекті 

Отрядтары 

 
Акулалар  

 
 

                           Скаттар 

 
 

Химератәріздес 

Сүйекті 

 
 

Бекіретектестер 

Отрядтары 

 
 

Майшабақтәріздестер 

 
 

Албырттектестер 

 
 

Тұқытектестер 

 
 

Алабұғатектестер 

 
 
 

Целаканттектестер 

 
 

2.1.1 Балықтың анатомиялық құрылысы 

 
Балықтар - омыртқалы жануарлар. 
Желілілер типіндегі жоғары сатылы жануарлар да омыртқа жотасы 

болады, олай  жануарларды омыртқалылар деп аталады. 
Балықтардың орталық жүйке жүйесі мидан және жұлыннан құралады. 

Ми-бас сүйектегі ми сауытында орналасады. Сондықтан балықтар 
жануарлардың бассүйектілер тип тармағына жатады. Балықтар өмір бойы 
желбезен арқылы тыныс алады. 

Балықтар негізінде үлкен топқа бөлінеді. Оған шеміршекті балықтар 
класы, шеміршек - сүйектілер, сүйекті балықтар класы, саусақ қанатты 
балықтар класына бөлінеді. 

Балықтар тек суда ғана тіршілік етеді, сондықтан олардың дене пішіні 
мекен ететін орны мен тіршілік жағдайларына байланысты алуан түрлі болып 
келеді. Шапшаң жүзетін аккула, албырт, көксерке тәрізді балықтардың денесі 
ұршық-сопты жұмыр болса, баяу қозғалатын сазан,  тобан, тұқы, мөңке 
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желбезектер шеңберіне орналасады, желбезек аппаратын сыртынан жауып 
тұратын қақпағы болады. 

Сүйекті балықтардың көптеген түрлерінде жүзу торсылдағы болады. 
Торсылдақтың ішіндей газдың мөлшерін ұлғайту, немесе азайту арқылы 
судың терең қабатынан көтерілуге, немесе су түбіне батып кетуіне мүмкімдік 
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алады. 
        Ұрықтануы әдетте сыртта болады. Уылдырықтары ұсақ мүйіз тәрізді 
қабығы болмайды. Біразы тірі туады. 

Осы кездегі сүйекті балықтар төрт класс тармағына бөлінеді: 
шеміршекті сүйектілер, қауырсын қанаттылар, қос тыныстылар және саусақ 
қанаттылар. 
        Шеміршекті сүйектілерге бұл класс тармағына сүйекті балықтар 
тобының ертедегі және қарапайым құрылысты түрлері жатады. Шеміршекті 
сүйектілердің көп белгілері шеміршекті  балықтарға ұқсайды ұқсайды және 
скелеттерінің сүйекті жерлері көп емес. Ол скелет сүйектері терінің жамылғы 
сүйектерінен пайда болған. Шеміршекті сүйектілер көбінесе су түбінде 
тіршілік етуге бейімделген. Шеміршекті сүйекті балықтарда, шеміршекті 
балықтардың мына белгілері сақталған: рострумның болуы, сондықтан ауыз 
тесігі көлденең саңылау секілденіп басының астыңғы бетінде орналасқан. 
Құйрық қанаты  гетероңеркальды, жұп қанаттары қақпашолары және 
жүрегінің артерияларды конусы болады. Сонымен қатар кейбір сүйекті 
балықтарға тән белгілері де бар: қаңқасының сүйекті бөлімі және желбезен 
қақпаларының болуы, желбезен сүйекті жақтары мен қоршалған аузы 
орналасады. Көздері кішкентай, ал олардың алдыңғы жағында, басының 
үстінге бетінде, танау тесіктері тұрады. Әрбір танау тесігі  тері тектес 
көлденең тұрған пердемен екі (алдыңғы және артқы) бөлімге бөлінеді. 
Бастың артқы және бүйір жағында жалпақ желбезек қақпалары болады. 
Желбезектер осы қақпақтардың астында орналасқан. Балықтың жүзу 
кезіндегі түрлі қимылдары, олардың қанаттарының түрліше қозғалуына 
байланысты. Балықтардың ілгері қарай қозғалуына құйрық қанаты басты 
органы болып табылады, ол денені басқару қызметін атқарады. Балықтар қос 
қанаттары арқылы  су ішінде денесін бұрып отырады. Егер қос 
қанаттарын  денесіне таяп байласақ, олар бауырын судың бетіне қаратып 
қалқып су бетіне шығады. Арқа және құсақ қанаттары активті 
қозғалыстарға  қатыспағанмен балық денесінің орнықты болуына олардың 
үлкен әсері тиеді. 

Тағамдың мақсатта ауланатын балықтардың 500-деп астам түрлері бар. 
Әр балық түрінің өзіндік ерекшеліктері бар. Туыстық топтарға сәйкес 
жіктеуге қажетті ортақ белгі денесінің пішіні, қанаттардың саны, орналасуы, 
пішіні, қабыршақтардың болуы. Балықтың жалпы құрылысы 25 - суретте 
берілген.   
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Сурет 25 -  Балықтың құрылысы 
1 – майлы жүзбеқанаттары (құйрық бөлігінде орнаасқан жүзбеқанат 

сәулелерінен айрылған жүзбеқанаттар); 2 – бүйір сызығы (балықтың 
бүйірлерінің бойымен орналасқан қустықтардан түзілген, судың тербелісін 
қабылдайтын сезім мүшелері); 3 – арқаның жүзбеқанаттары (балықтың 
арқасында орналасқан жұпсыз жүзбеқанат); 4 – торсылдақ; 5 – көз; 6 – 
тұмсығы (көздің алдаңғы шетінен дененің алдыңғы шетінің аралығы); 7 – 
аузы; 8 – мұртшалар; 9 - желбезек қақпалары (желбезектерді жауып тұратын 
сүйек жабыны); 10 – жүрек; 11 – бауыр; 12 – көкірек жүзбеқанаттары (құрсақ 
жүзбеқанаттарының алдында орналасқан жұпты жүзбеқанаттар); 13 – асқазан 
мен ішектер; 14 – құрсақ жүзбеқанаттары (анал қанатының алдында 
орналасқан жүпты жүзбеқанаттар); 15 – жыныс бездері (жыныс мүшелері); 
16 – анал тесігі; 17 – анал қанаты (құйрыққа жақын орналасқан төменгі 
жұпсыз қанат); 18 – құйрық қанаты (дененің артында орналасқан жұпсыз 
қанат).  

 
Алабұғаның басынан басқа денесін жұқа пластинка тәрізді көптеген 

сүйекті  қабыршақтар жауып тұрады. Пластинканың бір шеті терісіне бекініп, 
екінші шеті сыртқы шығып жатады. Сол, сыртқы шығып жатқан бөлімінің 
сыртында ұсақ тіс сияқты бұдырлары болады. Мұндай 
қабыршақтарды  ктенондты қабыршақ деп атайды. Сүйекті балықтардың 
көптеген түрлеріне - карп, сазан тағы басқаларының қабыршақтарының 
сырты тегіс болады. Мұндай қабыршақтарды циклондты қабыршақ деп 
атайды. Басынан құйрығына дейін, бүкіл дене бойына созылып жатқан бүйір 
сызығы бар. Бұл бүйір сызығы дененің екі жақ бүйірінен тартылған өзек 
секілді. Бүйір сызығының өткен жерін сыртқы қабыршағына қарап білуге 
болады. Бүйір сызығы өткел жерлерде қабыршақтарында қатарласып 
орналасқан тесіктері болады. Осы тесіктері арқылы бүйір сызығы сыртқы 
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ортамен қатысады. Сырттан қабылданған әсерлер, сызық арқылы миға 
жеткізіледі. Бүйір сызығы есту органдарының қызметін атқарады. 
Балықтардың көру органы жақсы дамыған. Сондықтан судың ішіндегі қатты 
заттарға соқтықпауына бүйір сызығы себепкер болады. Сол сияқты судың 
терең немесе таяу қабаттарында жүргенін осы бүйір сызығы арқылы сезеді. 
Бүйір сызығы түрлі балықтарда түрліше орналасқан. Мысалы алабұғада 
бүйір сызығы бүйірін қуалай орналасса, ал «семсер балықтардың» бүйір 
сызығы иректеліп орналасады. Терісінде болатын көптеген бір клеткалы 
бездер үздіксіз шырын шығарып тұрады. Сол шырынның әсерінен  балықтың 
денесі су ішінде майлап қойған секілді кедергісіз, тез қозғалады.  Омыртқа 
желісі Амфицельді сүйекті омыртқалардан тұрады. Ол кеуде, құйрық болып 
екі бөлімге бөлінеді. Кеуде бөлімінің  доғасы қосылып жұмыс каналын 
құрайды, құйрық бөлімінде ондай құбылыс байқалмайды. 
Алабұғаның бас сүйегінің  өзіне тән ерекшеліктері бар. Сонедықтан да біз ең 
алдымен жалпы сүйекті балықтардың бас сүйегінің  құрлысына тоқталамыз. 
Бас сүйегі тері және шеміршек тектес сүйектен пайда болған. 
Ми сауыты шеміршекті сүйектерден тұрады. Ми сауытының артқы бөлімі, 
қарақұс тесігін көмкере орналасқан төрт  шүйде сүйектерінен құралған. 
Қарақұс  тесігінің төменгі жағында негізгі шүйде сүйегі, осы тесіктің екі 
бүйірінде парлы бүйір сүйегі, ао жоғары жағынан  жоғары шүйде сүйегі 
қоршап жатады. Есту капсуласының маңында бас сүйегінің екі жағына бес-
бестен орналасқан құлақ сүйегі болады. 

 
26 – Сурет Алабұғаның торсылдағы 
 

 
27 – Сурет Сазанның торсылдағы  
 
Қос қанат сана тәрізді және көз санасы тәрізді сүйектер бар. Бұл 

сүйектер көз қуысының жоғарғы артқы және орта бөлімдерінен 
қалыптастырады. Иіс бөлімін  дара аралық иіс сүйегі және жұп бүйір иіс 
сүйектері құрайды. Шеміршек арқылы сүйектену ми сауытының артқы, бүйір 
бөлімдерін аздап та болса оның астыңғы бөлімін құрайды. Ми қақпағын 
құрауға қатыспайды. 

Бас сүйегінің қақпақ жағы, оның бүйір, астыңғы бөлімінің сүйектері тері 
тектес сүйектерден пайда болған. Бас сүйегінің қақпағының  алдыңғы 
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ортамен қатысады. Сырттан қабылданған әсерлер, сызық арқылы миға 
жеткізіледі. Бүйір сызығы есту органдарының қызметін атқарады. 
Балықтардың көру органы жақсы дамыған. Сондықтан судың ішіндегі қатты 
заттарға соқтықпауына бүйір сызығы себепкер болады. Сол сияқты судың 
терең немесе таяу қабаттарында жүргенін осы бүйір сызығы арқылы сезеді. 
Бүйір сызығы түрлі балықтарда түрліше орналасқан. Мысалы алабұғада 
бүйір сызығы бүйірін қуалай орналасса, ал «семсер балықтардың» бүйір 
сызығы иректеліп орналасады. Терісінде болатын көптеген бір клеткалы 
бездер үздіксіз шырын шығарып тұрады. Сол шырынның әсерінен  балықтың 
денесі су ішінде майлап қойған секілді кедергісіз, тез қозғалады.  Омыртқа 
желісі Амфицельді сүйекті омыртқалардан тұрады. Ол кеуде, құйрық болып 
екі бөлімге бөлінеді. Кеуде бөлімінің  доғасы қосылып жұмыс каналын 
құрайды, құйрық бөлімінде ондай құбылыс байқалмайды. 
Алабұғаның бас сүйегінің  өзіне тән ерекшеліктері бар. Сонедықтан да біз ең 
алдымен жалпы сүйекті балықтардың бас сүйегінің  құрлысына тоқталамыз. 
Бас сүйегі тері және шеміршек тектес сүйектен пайда болған. 
Ми сауыты шеміршекті сүйектерден тұрады. Ми сауытының артқы бөлімі, 
қарақұс тесігін көмкере орналасқан төрт  шүйде сүйектерінен құралған. 
Қарақұс  тесігінің төменгі жағында негізгі шүйде сүйегі, осы тесіктің екі 
бүйірінде парлы бүйір сүйегі, ао жоғары жағынан  жоғары шүйде сүйегі 
қоршап жатады. Есту капсуласының маңында бас сүйегінің екі жағына бес-
бестен орналасқан құлақ сүйегі болады. 
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сүйектер көз қуысының жоғарғы артқы және орта бөлімдерінен 
қалыптастырады. Иіс бөлімін  дара аралық иіс сүйегі және жұп бүйір иіс 
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бөлімдері жұп мұрын сүйектерінен, маңдай сүйектерінен  және одан әрірек 
шүйде  жағына таман жұп төбе сүйектерінен құралады. Оның төменгі 
жағында - барлық бас сүйегінің түбін парасфенонд және оның алдынғы 
жағында жатқан өре сүйегі (санник) құрайды. Тіл асты сүйектер мен 
желбезек шеңберлері тек қана шеміршектегі сүйектерден құралған. Тіл асты 
доғасының жоғарғы бөлімі, акулалардікі тәрізді үлкен   гиомандибуляре - 
деген сүйектен пайда болған. Гиомандибуляриге бір жағынан  шаршы 
сүйектен буындасып тұрған симплектикум келіп ұштасады да, ал екінші 
жағынан жақ асты шеңберінің төменгі бөлімінің элементтері жалғасып 
жатады. Сөйтіп, гиомандебуляре симплектуммен бірігіп жағы ілініп тұратын, 
арқалық тірек болып есептеледі. Жоғарғы жақ бас сауытына тікелей бекиді. 
Тек қана бас сүйегінің есіту бөлімінде, гиомандибуляре сүйегі арқылы 
жалғасқан түрін гиостилия деп атаймыз. Симплектикум - дегеніміз сүйекті 
балықтарға ғана тән айрықша сүйек. Бес  пар желбезек доғалары болады, 
бірақ соңғы пары нашар жетілген. 

Желбезек қақпағы гиомендибуляре сүйегіне бекітіп тұрады. Желбезек 
шатыры төрт сүйектен тұрады. Қауырсын қанатты балықтарға ғана  тән, тіл 
асты доғасының төменгі бөлімінің артқы жиектеріне бекіген бірнеше ұзын 
сүйектілер - желбезек торсылдағының қауырсындары болады. Алабұға бас 
сүйегінің бұл схемадан ерекшелігі - біріншіден, ми сауытының үстіңгі және 
шеміршек сүйектері бірігіп кеткен, екіншіден,көз аралық пердесі болмайды. 
Кеуде қанаттарының скелетінде базалиялар болмайды, ол тек қана сүйекті 
радиямидан және қанаттың сүйекті қауырсындарынан құралады. Радиялар 
барып бірден  нық белдеуіне жалғасады. Алдыңғы  аяқ белдеуі басқа сүйекті 
балықтардікі  сияқты нашар дамыған және ол кішіреки »жауырын » 
менкораконд деген сүйекшелерден тұрады. Белдеу  сүйектерінің  ішіндегі ең 
ірісі, орақ тәрізді - клейтрум деп аталатын сүйек. Ол ұсақ сүйектер арқылы 
бас сүйегінің сауытымен жалғасады. Құрсақ қанаттарының скелеті тек қана 
тері тектес сүйектерден қалыптасады. Артқы аяқ белдеуі қалың еттің арасына 
еніп жатқан екі ұзындау пластикадан тұрады. Сүйекті балықтардың алдыңғы 
жұп қанаттарының базалиясы, ал артқы парында радиялиясы да болмайды. 
Бұл сүйекті  балықтардың аяқ  скелеттерінің шеміршекті балықтардан 
ерекшелігі болып табылады. 

Ет системасы.  Кеудесі мен құйрық бөлімінің ет системасы,  минога мен 
акулаларікі сияқты миосепталармен құралады. Жеке миомерлер воронка 
тәрізді болып бір - біріне еніп тұрады. Қанаттарының еттері жекеленіп 
жіктелген. Шеміршекті балықтарға қарағанда шеміршекті - 
сүйектілердің  балықтардың миына қарағанда әлде қайда қарапайым болады. 
Сүйекті балықтардың миының көлемі кішірек келеді. Алдыңғы миы кішірек 
және сүйекті балықтардың көпшілігінде ол үстіңгі жағынан нерв заттары жоқ 
эпителиймен қапталған. Ортаңғы ми мен мишық  көлемдірек болады. 
Алдыңғы мидан  кішірек иіс бөлімдері тарайды. Бұған алдыңғы мидың жұп 
өсінділері  енеді. Аралық өте кішкене және алдыңғы мидан айқын 
бөлінбеген. Аралық мидың қақпағынан эпифиз  бөлінеді. Ортаңғы миы басқа 
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сүйекті балықтардікі сияқты, басқа ми бөлімдерімен салыстырғанда өте 
үлкен болады. Мишығы өте үлкен және ортаңғы миға жанасып жатады. Бас 
миынан 10 пар нерв тарайдыҒ 12 пары бас сауытынан тысқары жерден 
шығады. 
Көздерінің құрылысы, балықтардың көпшілігінде сияқты домалағы болып 
келеді, хрустанегі және  қасаң қабығы болады, сондықтан да көздің алдыңғы 
камерасы кішкене келеді. Көздің белокты қабығы шеміршекте болады. 
Көз  алмасының қан тамырлы қабатынан оның қуысына орақ тәрізді өсінді 
келеді. Көз алмасының күміс түсті қабығы белокты қабықтың астыңғы 
жағына орналасқан. 

Көз ұясының қабырғаларын кесіп, көздің белокты қабығына алты бөлек 
ет бекиді. Еттердің жиырылып жазылу нәтижесінде көз алмасы қозғалып 
отырады. Орақ тәрізді өсінділер арқылы хрусталик қозғалады. Көз 
қабақтары  болмайды. Есту органдары. Сүйек капсуласының ішіне 
орналасқан бір ғана ішкі құлақтан тұрады. Иірімді жарғақтар скелеттің 
иірімді қуысының ішінде жатады. Бұл екеуінің ортасындағы қуыста сүйек зат 
(перимимфа) болады. Иірімді жарғақтар сұйық заттың ішінде болады. Мүйіз 
тәрізді әрбір шеңбер каналдың ұшы кеңейіп барып, тұйықталып бітеді. Мұны 
ампула деп атайды. Дөңгелек қапшықтан тұйық болып бітетін - эндолимфа 
жолы және қуыс өскін шығады. Иірімді жарғақтардың ішіндегі эндолимфада 
бірнеше ұсақ  оталиттер мен бірге сүйекті балықтарда есту тастары, яғни ірі 
оталиттерде болады. Алабұғада 3 ірі оталиттер болады. Ең үлкен есту тасы 
дөңгелек қапшықшаның ішіне еніп және және оның ішкі қуысын толтырып 
тұрады. Басқа екеуі кішірек, оның біреуі қуыс өскін ішінде тұрады. Ал 
екіншісі сопақ қапшықшаның арнаулы, кеңірек тұйықтамасында жатады. Бұл 
тұйықтама алдыңғы сыртқы жартылай шеңбер каналдардың ампуласының 
маңайында орналасқан. 

Дән сезу органы микроскоп арқылы ғана көрінетін дән айыратын 
бүршікшілерден тұрады. Жеке дән айыратын бүршікшілерден бір-біріне 
олардың арасындағы тірек клеткалардан құралған. Әрбір сезгіш клетканы 
нерв талшықтары қоршап тұрады. Сүйекті балықтардың бәрінде де дән 
айыру бүршекшілері тек ауызда ғана емес, бүкіл сыртқы тері қабатында да 
болады. 
         Иіс органы - екі тесікті жұп қапшықшадан құралады. 
Ас қорыту органы. 

Ауыз қуысы мен жұтқыншақ айқын бөлінбеген.  Ауыз қуысы мен 
жұтқыншақ қуысын, бірге қосып ауыз жұтқыншақ  қуысынқ 
құрайды.  Алабұғада бірнеше ұсақ тістері бар. Тіс формасы бойынша бірдей 
болады. Ұшы сүйір конус тәрізді.  Керек нәрсесін ұстайды, бірақ майдалап, 
ұсақтай алмайды. Қоректі затын бүтіндей жұтады. Тілі болмайды. 
Жұтқыншақ қысқа өңешке келіп жалғасады. Өңеш үлкен және үлкен 
созылмалы  қарынға барып жалғасады. Одан нағыз ішек басталады. Ішектің 
алдыңғы бөлімі иіріліп барып шумақ шығарады,одан ішек ешқандай 
шумақтамастан барып дербес тесік болып сыртқа ашылады. 
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сүйекті балықтардікі сияқты, басқа ми бөлімдерімен салыстырғанда өте 
үлкен болады. Мишығы өте үлкен және ортаңғы миға жанасып жатады. Бас 
миынан 10 пар нерв тарайдыҒ 12 пары бас сауытынан тысқары жерден 
шығады. 
Көздерінің құрылысы, балықтардың көпшілігінде сияқты домалағы болып 
келеді, хрустанегі және  қасаң қабығы болады, сондықтан да көздің алдыңғы 
камерасы кішкене келеді. Көздің белокты қабығы шеміршекте болады. 
Көз  алмасының қан тамырлы қабатынан оның қуысына орақ тәрізді өсінді 
келеді. Көз алмасының күміс түсті қабығы белокты қабықтың астыңғы 
жағына орналасқан. 

Көз ұясының қабырғаларын кесіп, көздің белокты қабығына алты бөлек 
ет бекиді. Еттердің жиырылып жазылу нәтижесінде көз алмасы қозғалып 
отырады. Орақ тәрізді өсінділер арқылы хрусталик қозғалады. Көз 
қабақтары  болмайды. Есту органдары. Сүйек капсуласының ішіне 
орналасқан бір ғана ішкі құлақтан тұрады. Иірімді жарғақтар скелеттің 
иірімді қуысының ішінде жатады. Бұл екеуінің ортасындағы қуыста сүйек зат 
(перимимфа) болады. Иірімді жарғақтар сұйық заттың ішінде болады. Мүйіз 
тәрізді әрбір шеңбер каналдың ұшы кеңейіп барып, тұйықталып бітеді. Мұны 
ампула деп атайды. Дөңгелек қапшықтан тұйық болып бітетін - эндолимфа 
жолы және қуыс өскін шығады. Иірімді жарғақтардың ішіндегі эндолимфада 
бірнеше ұсақ  оталиттер мен бірге сүйекті балықтарда есту тастары, яғни ірі 
оталиттерде болады. Алабұғада 3 ірі оталиттер болады. Ең үлкен есту тасы 
дөңгелек қапшықшаның ішіне еніп және және оның ішкі қуысын толтырып 
тұрады. Басқа екеуі кішірек, оның біреуі қуыс өскін ішінде тұрады. Ал 
екіншісі сопақ қапшықшаның арнаулы, кеңірек тұйықтамасында жатады. Бұл 
тұйықтама алдыңғы сыртқы жартылай шеңбер каналдардың ампуласының 
маңайында орналасқан. 

Дән сезу органы микроскоп арқылы ғана көрінетін дән айыратын 
бүршікшілерден тұрады. Жеке дән айыратын бүршікшілерден бір-біріне 
олардың арасындағы тірек клеткалардан құралған. Әрбір сезгіш клетканы 
нерв талшықтары қоршап тұрады. Сүйекті балықтардың бәрінде де дән 
айыру бүршекшілері тек ауызда ғана емес, бүкіл сыртқы тері қабатында да 
болады. 
         Иіс органы - екі тесікті жұп қапшықшадан құралады. 
Ас қорыту органы. 

Ауыз қуысы мен жұтқыншақ айқын бөлінбеген.  Ауыз қуысы мен 
жұтқыншақ қуысын, бірге қосып ауыз жұтқыншақ  қуысынқ 
құрайды.  Алабұғада бірнеше ұсақ тістері бар. Тіс формасы бойынша бірдей 
болады. Ұшы сүйір конус тәрізді.  Керек нәрсесін ұстайды, бірақ майдалап, 
ұсақтай алмайды. Қоректі затын бүтіндей жұтады. Тілі болмайды. 
Жұтқыншақ қысқа өңешке келіп жалғасады. Өңеш үлкен және үлкен 
созылмалы  қарынға барып жалғасады. Одан нағыз ішек басталады. Ішектің 
алдыңғы бөлімі иіріліп барып шумақ шығарады,одан ішек ешқандай 
шумақтамастан барып дербес тесік болып сыртқа ашылады. 

 
 

Тұйық  өсіндінің  саны түрлі балықтарда түрліше болады. Мысалы: 
алабұғада-3, ласосьта-40, скумбрияда-200-ге жуық. Ұйқы безі айқын 
байқалмай ұсақ түйір түрінде шашырқайды шашылып жатады. Бірнеше 
бөліктен тұратын бауырында өті болады. Торсылдақ 
негізінде  гидротактикалық аппарат болып табылады. 
Тыныс алу органы төрт пар жетімен желбезектері болады.  

Сүйекті балықтар - желбезек қақпашаларын қозғалту арқылы тыныс 
алады. Желбезек қақпасының астында бос қуыс пайда болады және ауыз- 
жұтқыншақ қуысына қарай су өтеді. Желбезек қақпасы  төмен орнына 
түскенде су қысылып барып желбезек саңылауларынан сыртқа шығады. 
Алабұғаның жүрегі 3 камералы: вена қолтығы, жүрекше және қарынша. Қан 
әкелетін желбезек артерияларының төрт пары ғана сақталған.  Бұлар артқы 
қолқасының  түбіне әкеп құяды. Осының нәтижесінде артериялық бас 
шеңбер пайда болады. Сүйекті балықтардың басқа балықтардан ерекшелігі 
болып келеді. Алдыңғы  қолқасы бас бөлімін қанмен қамтамасыз етсе, арқа 
қолқасы денесінің артына қарай барып басқа органдарды қанмен қамтамасыз 
етеді.  
        Омыртқа жотасының екі жағында торсылдақтың үстінгі жағында 
орналасқан лента тәрізді  мезонефрикалық бүйректен тұрады. 
Бүйректерінің  ішкі жиектерін қуалай орналасқан 
ольфов  каналшаларына  ұқсас зәр түтікшелері болады, олар сыртқа 
ашылатын жерде бір-бірімен қосылып, бір ғана каналға айналады. Кейбір 
түрлерінде қуығы болады, оған зәр шығару каналы арқа жағынан келіп 
ашылады. Ұрғашылардың жұмыртқа жолының қызметін атқаратын  - мюллер 
каналдары болмайды, еркектерінде жыныс бездерінің бүйрекпен байланысы 
жоқ, ол вольфов каналдары зәр шығару каналдарының қызметін атқарады.  
Уылдырығы ұсақ, оның  артында  жұқа мөлдір қабығы болады. Ұрықтану 
аналық организмнен тыс, су ішінде болады. Тек қана аздаған түрлерінде 
ұрықтану іште және тірідей туылады.  Қауырсын қанатты балықтар 3отрядқа 
бөлінеді, сүйекті ганандалар, көп қанатты балықтар, сүйекті балықтар. 
Қауырсын қанаттылар - өте қарапайым құрлысты, өткен мезазой дәуірінде 
кең тараған балықтар. Осы кезде екі түрлі ғана  тіршілік етеді. 
Қабыршақтары ганандасы немесе сүйекті жүзу торсылдағы 
болады.  Американың тұщы суларында тіршілік етеді. Олар 
кайманов,сауытты шортан және амия балығы. Бұлардың омыртқаларының 
арт жағы ойыс, алдыңғы жағы дөңес болып келеді. Мұндай омыртқалы 
опистоцельді омыртқа деп атайды.  

 
2.1.2 Кәсіптік балықтарының негізгі түрлері мен шаруашылық 

құндылығы 
 
Көп қанаттылар сан жағынан аз болса да құрлысында өздеріне тән 

ерекше белгілері бар тұщы су балықтары. Денесі ромб тәрізді ірі өз ара 
қозғалмалы болып, байланысқан қабыршақтарымен жабылған. Арқа қанаты 
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көптеген ұсақ қанаттардан тұрады, соған байланысты бұларды көп 
қанаттылар деп атаймыз. Көп қанатты балықтар тропиктік Африкада 
таралған. Олар өзендердің түбінде ылайлы бөлімінде тіршілік етеді. Кәсіптік 
маңызы жоқ.. Сүйекті балықтар 13 отрядқа бөлінген.  

Майшабақтар аяқты карп тәрізділерде қарапайым құрылысты сүйекті 
балықтар тобы болып есептеледі. Бас сүйектерінің май- шабақтардан  гөрі 
жақсы дамыған. Жүзу торсылдағы ішекпен жалғасып жатады. Қанаттары 
әдетте жұмсақ болады. Веберев аппараты болады. Тау суынан бастап, 
батпақты тоспа суларына дейінгі алуан түрлі су қоймаларында тіршілік етеді. 
Көпшілігі  торта, язь, линь, карас, табан балық мекенін ауыстырмайды. 
Кейбір түрлері  вобла, таран, кутум көбею кезінде миграциялайды. Карп 
тәрізділер екі тұқымдасқа бөлінеді: карп, жойын. Оларға өзен мен көлдерді 
мекендейтін плотва,  өткінші қара теңіздік тарандар, өзенді мекендейтін 
қоқын балық, өткінші Еділ-Каспий тарандары, сазан, табанбалық, 
қарабалықтар және тағы басқа түрлері жатады.  

Жайын тұқындасы - тісі жоқ, ноғыз қабыршағы болмайтын жыртқыш 
балық. 
        Жыланбалық - денесі  ұзын жылан тәрізді болып келеді. Кейбір 
түрлерінде құрсақ, көкірек қанаттары болмайды.  Арқа және құйрық 
қанаттары бір-бірімен қосылып кеткен. Жүзу торсылдағы ішекпен 
байланысып жатады. Олардың біразы субтропиктік және тропиктік зоналарда 
тараған. Өзен угры - Балтық теңізінде кездеседі.  

Шортан тәрізділерде  жақтарында өткір тістері бар жыртқыш балық 
тобына жатады. Жүзу торсылдағы ішекпен байланысып жатады. Біздің 
өзендерде, көлдерде және Оңтүстік теңіздердің тұщырақ жерлер де мекен 
ететін кәдімгі шортан. Орнын ауыстырмай тіршілік етеді. Кәсіптік маңызы 
жоқ. 
       Алабұға - шортан тәрізділердің жүзу торсылдағы тұйық біткен және 
бүйір сызығы жоқ, көбінесе оңтүстік теңіздерде мекен етуші балықтардың 
ғана тобы жатады. Бізде Қара теңіз бен Азов теңізінде кефальдар тұқымдасы 
кездеседі. Олардың ішіндегі кәсіптік маңызы бар түрлері - лобан немесе 
кәдімгі кефаль, синциль. Бұл отрядқа өздеріне тән ерекшеліктері бар - ползун 
немесе анабас балығы жатады.  Бұл балықтың ерекшелігі, егер оттегі 
жеткіліксіз болса, екінші суға бара алады,тіпті ағаш бұтағына 
шығып,жармасып отырады. Бұлар Индия,Бирма суларында, Зонд және 
Филипин аралдарында тіршілік етеді. 

Саргандар немесе ұшқыш балықтар. 
Көбінесе теңізде болатын балықтар. Ерекше түрі - ұзын қанаттылар. 

Үлкен қанаттары арқылы, судан секіріп шығып қалықтап ұшып 150-200 
метрдей жерге барады. Олар көбінесе тропиктік теңізде көп тараған. Бізде 
Владивосток маңайында кездеседі.  

Тікен тәрізділер - солтүстік жарты шардағы тұзды және тұщы суларды 
мекен ететін ұсақ балықтар. Қанаттарының алдыңғы бөлімі мен қанаттары 
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көптеген ұсақ қанаттардан тұрады, соған байланысты бұларды көп 
қанаттылар деп атаймыз. Көп қанатты балықтар тропиктік Африкада 
таралған. Олар өзендердің түбінде ылайлы бөлімінде тіршілік етеді. Кәсіптік 
маңызы жоқ.. Сүйекті балықтар 13 отрядқа бөлінген.  

Майшабақтар аяқты карп тәрізділерде қарапайым құрылысты сүйекті 
балықтар тобы болып есептеледі. Бас сүйектерінің май- шабақтардан  гөрі 
жақсы дамыған. Жүзу торсылдағы ішекпен жалғасып жатады. Қанаттары 
әдетте жұмсақ болады. Веберев аппараты болады. Тау суынан бастап, 
батпақты тоспа суларына дейінгі алуан түрлі су қоймаларында тіршілік етеді. 
Көпшілігі  торта, язь, линь, карас, табан балық мекенін ауыстырмайды. 
Кейбір түрлері  вобла, таран, кутум көбею кезінде миграциялайды. Карп 
тәрізділер екі тұқымдасқа бөлінеді: карп, жойын. Оларға өзен мен көлдерді 
мекендейтін плотва,  өткінші қара теңіздік тарандар, өзенді мекендейтін 
қоқын балық, өткінші Еділ-Каспий тарандары, сазан, табанбалық, 
қарабалықтар және тағы басқа түрлері жатады.  

Жайын тұқындасы - тісі жоқ, ноғыз қабыршағы болмайтын жыртқыш 
балық. 
        Жыланбалық - денесі  ұзын жылан тәрізді болып келеді. Кейбір 
түрлерінде құрсақ, көкірек қанаттары болмайды.  Арқа және құйрық 
қанаттары бір-бірімен қосылып кеткен. Жүзу торсылдағы ішекпен 
байланысып жатады. Олардың біразы субтропиктік және тропиктік зоналарда 
тараған. Өзен угры - Балтық теңізінде кездеседі.  

Шортан тәрізділерде  жақтарында өткір тістері бар жыртқыш балық 
тобына жатады. Жүзу торсылдағы ішекпен байланысып жатады. Біздің 
өзендерде, көлдерде және Оңтүстік теңіздердің тұщырақ жерлер де мекен 
ететін кәдімгі шортан. Орнын ауыстырмай тіршілік етеді. Кәсіптік маңызы 
жоқ. 
       Алабұға - шортан тәрізділердің жүзу торсылдағы тұйық біткен және 
бүйір сызығы жоқ, көбінесе оңтүстік теңіздерде мекен етуші балықтардың 
ғана тобы жатады. Бізде Қара теңіз бен Азов теңізінде кефальдар тұқымдасы 
кездеседі. Олардың ішіндегі кәсіптік маңызы бар түрлері - лобан немесе 
кәдімгі кефаль, синциль. Бұл отрядқа өздеріне тән ерекшеліктері бар - ползун 
немесе анабас балығы жатады.  Бұл балықтың ерекшелігі, егер оттегі 
жеткіліксіз болса, екінші суға бара алады,тіпті ағаш бұтағына 
шығып,жармасып отырады. Бұлар Индия,Бирма суларында, Зонд және 
Филипин аралдарында тіршілік етеді. 

Саргандар немесе ұшқыш балықтар. 
Көбінесе теңізде болатын балықтар. Ерекше түрі - ұзын қанаттылар. 

Үлкен қанаттары арқылы, судан секіріп шығып қалықтап ұшып 150-200 
метрдей жерге барады. Олар көбінесе тропиктік теңізде көп тараған. Бізде 
Владивосток маңайында кездеседі.  

Тікен тәрізділер - солтүстік жарты шардағы тұзды және тұщы суларды 
мекен ететін ұсақ балықтар. Қанаттарының алдыңғы бөлімі мен қанаттары 

 
 

тікен сияқты болып келеді. Қабыршақтары сүйекті Балтық, Баренцова, Азов, 
Каспий теңізінде кездестіруге болады.  

Шоқ желбезектілер бұлар ұсақ теңіз балықтары. Желбезектері шөжіп, 
ұсақ шоқ-шоқ  болып желбезек шеңберінің жұрнағына бекінген. 
Денесі  сақшалы сүйекті пластинкалармен жабылған. Басында ұзын түтік 
тәрізді тұмсығы болады, аузы кішкене, тістері болмайды. Еркектерінде 
жұмыртқа салатын қапшығы болады. Олардың теңіз аты және теңіз иесі 
деген түрлері бар. Кәсіптік маңызы жоқ. 

Қара теңіз, Каспий, Балтық және Жапон теңіздерінде кездеседі.  
Тікен қанаттылар бөліктері жеке-жеке ажыратылмаған үшкір тікен сияқты. 
Теңіздерде жеке тұщы суларда тіршілік етеді. Жүжу торсылдағы ішекпен 
қатыспайды.  
Алабұға салмағы 10-12кг, олар 10-12 жыл жасайды. Таутан кәсіптік маңызы 
жоқ. Тана балық тәрізділер Қара теңізде, Азов және Каспий теңізінде кәсіптік 
обьект болып саналады.  

Треска тәрізділер кәсіптік маңызы зор балықтар жатады. Әдетте ірі 
қанат қауырсындары  жұмсақ болатын балықтар. Налим деген түрі тұщы 
суда кездеседі. Көбінесе су түбінде тіршілік етеді. Оларға: навага, сайка, 
полярлық треска жатады. Тресканың етін пайдаланумен қатар бауырынан 
емдік қасиеті «балық майлары» жасалады. Трескалар  2,3-10 миллиондай 
уылдырық  салады. Трескадан басқа солтүстік теңіздерде  тралмен ауланатын 
балықтарға пикша, санда, сайка жатады. Солтүстік теңіздерде және Қиыр 
Шығыс суларында навага деп аталатын түрі кездеседі.  
Камбала тәрізділер денесі екі бүйірінен өте қысыңқы сүйір 
болады.  Торсылдағы болмайды. Су түбінде тіршілік етеді, бір бүйірімен 
жайлап жүзеді. Әдетте уылдырық шашуға, қыста шығуға қорегін тауып 
жеуге қолайлы жер іздеп миграция жасайды. Өте алыс ұзап кете алмайды. 
Камбалалар тралмен аулау кәсібін негігі обьектісі. 
Біріккен  жақтылар. 

Олардың жаңаралық және жоғарғы жоқ сүйектері,өсіп,соның 
нәтижесінде жақты тұмсық қалыптасқан. Тістері қашау немесе пластинка 
тәрізді болады. Бұлардың тістері шаян тәрізділердің, маллюскалардың 
бақайшықтарын ұстауға бейімделген. Денесі ірі қабыршақтары немесі 
сүйекті пластинкалармен қапталған. Нағыз өкілдері: ине құрсақтылар мен 
кузовкалар. 
         Аяқ қаннаттылар. 

Бұлардың денесі арқасынан құрсағына қарай сүйірленіп, кейде 
қанаттары ескек сияқты су түбінде қозғалуға мүмкімдік беретін органға 
айналған. Сондықтан да, бұл балықтарды аяқ қанатты балықтар деп атайды. 
Бізде Қара теңіз бен Баренцова теңіздерінде теңіс шайтаны деген түрі 
кездеседі.  Арқа қанаттарының алдыңғы шоқтары ұзын, қозғалғыш 
қармағышқа айналған.  
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Саусақ қанатты балықтар. Девон және Карбон  дәуірінде кеңінен 
таралып бор дәуірінің соңына ала мүлде жойылып кеткен, Африка 
жағалауынан табылған - латимерия. 

Торсылдағы нашар жетілген, танау тесігі жоқ бассүйегінде шеміршек 
сүйектен гөрі басым 25-80 кг салмағы тұрқы 125-180см дейін жететін 
жыртқыш балық.. Жұптасып біткен  жүзбеқанаттарында жерге толнысы 
болып, денесі көтеретіндей бұлшық еттерінің болуы,  құрлықта тіршілік 
ететін омыртқалы жануарлардың аяқ құрлысына ұқсас. Сондықтан құрып 
біткен саусаққанаттылар  қосмекенділердің арғы тегі деп есептеледі. 
Балықтардың кәсіптік маңызы. 

Балықтардың адам өміріндегі маңызы өте зор. Балықтан тамақтық 
продуктылар өндірумен қатар тіршіліктік маңызы бар пайдалы витамин, 
қоректік ұн тыңайтқыштық түктер де өндіріледі. Біздің елімізде 
халқымыздың әл - ауқатының жақсаруы олардың балық оөнімдеріне деген 
талабын әрқашанда артыратына күмәнбіз. Сондықтан осындай заңды 
талапты шешуде балық өнеркәсібі мен ихтиология ғылымының алдында 
жауапты міндет бар.  

Эпителий ұлпасы (лат - ұлпа, грек - үстінде)- адам және жануарлар 
денесін сыртқы жағынан қаптап, ішкі мүшелердің кілегейлі және сірлі 
қабықтарын астарлайтын және әр түрлі бездер парен химасын түзететін ұлпа. 
Эпителий ұлпасы жабынды және безді эпителий болып екіге 
бөлінеді.  Жабынды эпителий ұлпа организмді сыртқы ортадан бөліп, оның 
ішкі ортасын астарлайды. Эпителий ұлпасы бір-бірімен тығыз орналасқан 
эпителий клеткалары - эпителиоциттерден құралған.  Ол негізгі жарғақта 
орналасқан.  Бұнда қан тамырлары болмайды, сезімтал жүйке ұштары мол. 
Эпителлиоциттер де  атицольді және базольды  өрістер болады, қалпына келу 
(регенрация) қаблеті жақсы жетілген. Эпителий ұлпа  бір қабатты 
және  көпқабатты болып екі топқа бөлінеді. Бір қабатты эпителий ұлпасында 
базольды жарғақпен (мембронаней) оның  тек төменгі қабатта орналасқан 
клеткалар жасалады. Безді эпителий ұлпа ішкі және сыртқы секреция бездері 
химосын құрайды. Эпителий ұлпа қорғаныш қызметін атқарады, зат алмасу 
процесіне қатысады, сірлі сұйық және түрлі бөлінділер бөледі. 
Бұлшық ет - жиырылу қызметін атқаратын қонақты  парен химолы мүше. 
Бұлшық еттің паренхимосын бұлшық ет талшықтары (симплост) құрайды. Ал 
оның строносы борпылдақ дәнекер ұлпасын құрайды. Бұлшық ет стромосы 
ет талшықтарының аралығында әр түрлі дәнекерұлпалық қабықшалар 
құрайды. Ет талшықтарын өзара байланыстырып, талшықтар будаларын 
құрайтын жұқа борпылдақ дәнекер ұлпалы қабықшаны эндомизий, ал ет 
талшықтары будаларын өзара байланыстырып, бұлшық етті 
құрайтын  дәнекерұлпалық аралықты перимизий деп атайды. Бұлшық еттің 
сыртқы дәнекер ұлпалық қабығын эпимизий дейді. 

Балықтарды 3- түрге бөледі:Сүйекті балық- қаңқасы сүйектен тұрады. 
Сіңірлі- сүйекті балық - қаңқасы сіңірден, басы сүйектен тұрады. Сіңірлі 
балық - түгелдей сіңірден тұрады. 
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Саусақ қанатты балықтар. Девон және Карбон  дәуірінде кеңінен 
таралып бор дәуірінің соңына ала мүлде жойылып кеткен, Африка 
жағалауынан табылған - латимерия. 

Торсылдағы нашар жетілген, танау тесігі жоқ бассүйегінде шеміршек 
сүйектен гөрі басым 25-80 кг салмағы тұрқы 125-180см дейін жететін 
жыртқыш балық.. Жұптасып біткен  жүзбеқанаттарында жерге толнысы 
болып, денесі көтеретіндей бұлшық еттерінің болуы,  құрлықта тіршілік 
ететін омыртқалы жануарлардың аяқ құрлысына ұқсас. Сондықтан құрып 
біткен саусаққанаттылар  қосмекенділердің арғы тегі деп есептеледі. 
Балықтардың кәсіптік маңызы. 

Балықтардың адам өміріндегі маңызы өте зор. Балықтан тамақтық 
продуктылар өндірумен қатар тіршіліктік маңызы бар пайдалы витамин, 
қоректік ұн тыңайтқыштық түктер де өндіріледі. Біздің елімізде 
халқымыздың әл - ауқатының жақсаруы олардың балық оөнімдеріне деген 
талабын әрқашанда артыратына күмәнбіз. Сондықтан осындай заңды 
талапты шешуде балық өнеркәсібі мен ихтиология ғылымының алдында 
жауапты міндет бар.  

Эпителий ұлпасы (лат - ұлпа, грек - үстінде)- адам және жануарлар 
денесін сыртқы жағынан қаптап, ішкі мүшелердің кілегейлі және сірлі 
қабықтарын астарлайтын және әр түрлі бездер парен химасын түзететін ұлпа. 
Эпителий ұлпасы жабынды және безді эпителий болып екіге 
бөлінеді.  Жабынды эпителий ұлпа организмді сыртқы ортадан бөліп, оның 
ішкі ортасын астарлайды. Эпителий ұлпасы бір-бірімен тығыз орналасқан 
эпителий клеткалары - эпителиоциттерден құралған.  Ол негізгі жарғақта 
орналасқан.  Бұнда қан тамырлары болмайды, сезімтал жүйке ұштары мол. 
Эпителлиоциттер де  атицольді және базольды  өрістер болады, қалпына келу 
(регенрация) қаблеті жақсы жетілген. Эпителий ұлпа  бір қабатты 
және  көпқабатты болып екі топқа бөлінеді. Бір қабатты эпителий ұлпасында 
базольды жарғақпен (мембронаней) оның  тек төменгі қабатта орналасқан 
клеткалар жасалады. Безді эпителий ұлпа ішкі және сыртқы секреция бездері 
химосын құрайды. Эпителий ұлпа қорғаныш қызметін атқарады, зат алмасу 
процесіне қатысады, сірлі сұйық және түрлі бөлінділер бөледі. 
Бұлшық ет - жиырылу қызметін атқаратын қонақты  парен химолы мүше. 
Бұлшық еттің паренхимосын бұлшық ет талшықтары (симплост) құрайды. Ал 
оның строносы борпылдақ дәнекер ұлпасын құрайды. Бұлшық ет стромосы 
ет талшықтарының аралығында әр түрлі дәнекерұлпалық қабықшалар 
құрайды. Ет талшықтарын өзара байланыстырып, талшықтар будаларын 
құрайтын жұқа борпылдақ дәнекер ұлпалы қабықшаны эндомизий, ал ет 
талшықтары будаларын өзара байланыстырып, бұлшық етті 
құрайтын  дәнекерұлпалық аралықты перимизий деп атайды. Бұлшық еттің 
сыртқы дәнекер ұлпалық қабығын эпимизий дейді. 

Балықтарды 3- түрге бөледі:Сүйекті балық- қаңқасы сүйектен тұрады. 
Сіңірлі- сүйекті балық - қаңқасы сіңірден, басы сүйектен тұрады. Сіңірлі 
балық - түгелдей сіңірден тұрады. 

 
 

 
Сурет 28 – Бекіре балығы 

 
Бекірелер — Қазақстанда бұл отрядтың 7 өкілі: қортпа, сүйрік балық, 

бекіре, сібір бекіресі, шоқыр, мекіре, тасбекіре тіршілік етеді. Бекірелер 
сүйекті-шеміршекті балықтар, басқа балықтардан сыртқы пішіні және 
құрылысымен ерекшеленеді. Денесі ұзынша ұршық тәрізді, бес қатар сүйекті 
өсінділермен жабылған (бір қатары арқасында, екеуі екі бүйірінде және екеуі 
құрсағында), осы қатарлардың ортасында ұсақ сүйекті түйіршектер мен 
тақтайшалар бар. Басы конус тәрізді созылған және тұмсығы күрек тәрізді. 
Төменгі жақта тісі жоқ. Бекірелер ұзақ өмір сүретін, кеш жетілетін балықтар, 
әр түрлі түрінің аталықтары 5-13-тен 8-18 жаста, ал аналықтары 8-12-ден 16-
21 жаста жынысты жетіледі. Сонымен қатар, дене пішіндері өте үлкен 
болады. Мысалы, қортпаның салмағы 1 тоннаға дейін, ұзындығы 4-4,5 метрге 
дейін жетеді, 2 тонналық балықты ұстаған жағдайлар да белгілі. Тасбекіре 40 
см-ден артық өспейді. Олар уақытының көбін теңізде өткізеді (Каспий және 
Арал теңіздері), ал ұрығын шашу үшін өзенге көтеріледі. Барлық бекірелерді 
бағалы, жоғары сапалы еті және қара уылдырығы үшін әрқашанда көп 
ауланған. XX ғасырдың аяғында саны азайып кетті, сондықтан бұл кәсіптің 
уақытын реттеуге тура келді. Қазіргі кезде бекіре балығын ұстау үшін арнайы 
рұқсат керек, кей түрлері Қазақстан Қызыл кітабына енгізілді (тасбекіре мен 
мекіре) және ұстауға тиым салынды. Қазақстанда қортпа, бекіре, шоқыр – 
Каспий теңізі мен Жайықта; Сібір бекіресі – Бұқтырма су қоймасы мен 
Ертісте; сүйрік бекіре – Жайық, Ертіс, Тобыл өзендерінде; мекіре – Каспий 
теңізі мен Жайықта, ертеректе ол Арал теңізінде кездесетін, қазір Балқаш су 
қоймасында жерсіндірілген, ал тасбекіре – Сырдария өзені мен оның 
суармалы каналдарында таралған. 

Каспий тілтісі 
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Каспий тілтістісі – дөңгелек ауыздылар класының өкілі. Балықтәрізді 
жануардың ұзындығы 55 см, салмағы 200 г дейін. Ауызы түтік тәрізді, 
көптеген мүйізді тістері болады, оны сорғыш ретінде пайдаланады. 
Уақытының көбін Каспий теңізінде тұзды суында өткізеді, ал уылдырық 
шашу үшін Жайық өзеніне көтеріледі. Су температурасы 1100-қа 
төмендегенде көбею үшін қоныс аудару басталады. Уылдырығын өзеннің 
құмды, топырақты таяз жерлеріне шашады. Уылдырық шашудың ауыр 
жолын игеру үшін, жолға шығар алдында денесінің 34% май болады. Бұрын 
бұл жануарларды ұстап, кептіріп, майын жарық үшін пайдаланатын болған, 
қазір тамақ үшін пайдаланады. 

 
Сурет 29 - Құбылмалы хан балық (форель) немесе бахтах 

 
Құбылмалы форель немесе бахтах – бұл балықтың Отаны – Солтүстік 

пен Орталық Америка. Форель албырттарға жатады. Бағалы қызғылт түсті еті 
үшін адамдар бұл балықты кең таратуға тырысты. Нәтижесінде бұл балық 
тоған балық шаруашылығының нысаны болды, дүние жүзінде көптеген 
елдерде жерсіндірілді. Ол Қазақстанда Шелек өзені су қоймасында тіршілік 
етеді. Бұл – орташа пішінді (ұзындығы 0,5 метрдей, салмағы 6 кг), арқасы сұр 
түсті, бүйірінде жарқыраған теңбілдері мен қызыл (аталықтары уылдырық 
шашу кезінде) бүйір жолақтары бар балық. Өзінің “құбылмалы” деген атын 
кей түрлерінің ашық боялғандығынан алған. Қоректенуі алуан түрлі – бентос, 
ұсақ балықтар, жәндіктер және тағы басқалар. Форельге жақын балық – 
албырт. Қазақстанда 2 түрше – Каспий және Арал албырттары тіршілік етеді, 
олар Қазақстан Қызыл кітабына енгізілген. 
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Сурет 30 – Майқап балығы 

 
Майқап – Қазақстандағы албырттардың бір өкілі. Оңтүстік Алтай 

өзендері мен Марқакөл көлін мекендейді. Бұл қарақоңыр жалтыраған 
жыртқыш балықтың салмағы 2,5 кг. Бентос, балық немесе суға түскен 
сүтқоректілермен қоректенеді. 4 жылдан кейін жынысты жетіледі. Көктемде 
құмды және ұсақ тасты таяз суларда уылдырықтарын шашады. Кәсіптік түр. 
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Сурет 31 – Шортан балық 

 
Шортан – солтүстік жарты шарда кең таралған, бала кезден ертегіден 

таныс жыртқыш балық. Шортанның денесі ұзынша жебе тәрізді, ұсақ 
қабыршақпен қапталған және қоршаған ортасына байланысты алуан түске 
боялған. Денесінің астыңғы жағы алға шығыңқыраған, жалпақ тұмсықты. 
Аузында тістері көп, олар ұшымен кері бағытталған, сондықтан аузына 
түскен жемтігі мұндай қақпаннан қайтып шыға алмайды. Шортан – 
жыртқыш, балықты басынан бастап жұтады, 1,5 метрге дейін өседі, салмағы 
30-35 кг. Қазақстанда шортандар ағыны жай өзендер мен су маңы өсімдіктері 
жақсы жетілген көлдерде кездеседі. Тек Балқаш-Алакөл ойпаты мен Талас 
өзені су қоймасында кездеспейді. Бұл ерте көктемде өсімдікті таяз суларда 
уылдырық шашады да, уылдырықтарын өсімдіктерге жабыстырады. Жарып 
шыққан шортаншалар біраз уақыт жұмыртқадан қалған, сарыуыз 
қабығындағы қоректік заттарды пайдаланады, одан кейін ұсақ 
шаянтәрізділермен қоректенеді. Ұзындығы 5 см-ге жеткеннен кейін, олар 
түгелдей жыртқыштық жолмен қоректенеді, шабақтарды аулайды. Кәсіптік 
түр. 
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Сурет 32 - Торта балық 

 
Торта балық – өте кең таралған, өзгергіш тұщы су балығы. Тортаның 

бірнеше түршелері бар, халық оны әртүрлі атпен атап, әрқайсы жеке түр деп 
есептейді. Қара теңіз су қоймасында – тыран балық, Каспийде – Каспий 
тортасы, Аралда – Арал тортасы, Ыстықкөл мен Сібірде – кергек балық 
тіршілік етеді. Көзінің қызыл сары түсті сыртқы мөлдір қабығы жоғарғы 
жағындағы қызыл дағымен ерекшеленеді. “Өтпел” түрлер (яғни теңізде 
тіршілік етіп, өзендерде уылдырық шашады) – тыран, торта балықтар және 
де “тұрғылықты” (яғни уылдырығын тіршілік ететін жерінде шашады) торта 
балықтар. Қоректенуі әртүрлі – өсімдік, әрі жануартектес (жәндіктер 
дернәсілі, шаянтәрізділер, ұсақ былқылдақденелілер) қоректер. Ірі болып 
өспейді, кәсіптік аулауда 18-35 см балықтар басым. «Өтпелі» түрлердің 
кәсіптік маңызы зор, оларды уылдырық шашу немесе қыстар алдындағы 
жиналған жерінде аулайды. Бұл балықты жаңа ауланған, тұздалған, 
қақталған күйінде жейді. 
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Сурет 33 - Табан балық 

 
Табан балық – тұкы балықтар отрядының бағалы кәсіптік балығы. 

Денесі екі жағынан жалпақ, ұзындығы 45 см, салмағы 2,5-3 кг. Кішкентай 
табандар күмісше жалтыраған сұр түсті, есейе келе алтын сияқты 
жалтырайды. Табан – түбі құм, лай, сазды және тыныш, суы жылы өзендер 
мен шығанақтарда тіршілік етеді. Қазақстанда әуелден Каспий мен Арал 
теңіздері су қоймаларында қоныстанған. Ертіс, Балқаш, Талас су 
қоймаларында, Солтүстік және Орталық Қазақстан көлдерінде ойдағыдай 
жерсіндірілген. Уылдырықты ерте көктемде шашады, көбіне торта балықпен 
бір мезгілде, сондықтан осы екі түрдің буданы жақсы белгілі. 3-6 тәуліктен 
кейін өсімдікке жабысқан уылдырықтан дернәсілдері шығады. Олар тағы екі 
тәулігін өсімдікке жабысып өткізеді. Алғашқы кезде шабақтар ұсақ су 
жәндіктерімен, одан кейін су түбі жәндіктерінің дернәсілімен, өсе келе 
былқылдақденелілер мен ұсак шаянтәрізділермен қоректенеді. Табан 
балықтың жоғары сапалы тамақ ретінде кәсіптік және әуесқой жолмен 
аулауда зор маңызы бар. 

 Қабыршақсыз көкбас 
Қабыршаксыз көкбас – тұқы балықтар өкілі, тау өзені мен көлдеріндегі 

өмірге бейімделген түр. Қабыршақсыз деп аталуы, денесін бір-бірінің үстін 
басып жатпайтын сирек ұсақ қабыршақтар жауып тұрады. Денесінің бояуы 
алуан түрлі – қара немесе көк түсті арқасы мен жалтыраған бүйірі бар 
балықтар өзенде, ал алтындай қоңыр жалтыраған түрлері көлде тіршілік 
етеді. Балқаш, Алакөл, Ертіс, Сырдария су қоймаларын мекендейді. Негізінен 
жәндіктер дернәсілі және балдырмен, өсе келе былқылдақденелілер, ұсақ 
балықтармен қоректенеді. Өте баяу өседі, денесі 25-30 см-ден артық 
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болмайды. Кей жерлерде (мысалы, Ыстықкөлде) кәсіптік түр болып 
табылады. Қазақстанда қабыршақсыз көкбастан басқа, қабыршақты көкбас 
тіршілік етеді, оның денесі түгел қабыршақпен жабылған. 

 Қара балық немесе шармай 
Қара балық немесе шармай – Қазақстанда мекендейтін екі шармайдың 

бірі. Шармай – тау өзендері мен Азия көлдеріне бейімделген тұщы су 
балығы. Қазақстанда Сырдария, Талас су қоймалары мен Қаратау өзендерін 
мекендейді. Денесі ұсақ қабыршақтармен қапталған, бояуы құбылмалы. 
Сондықтан қоңыр бояуына түскен ақ дағы бар бұл балықты тау өзендерінен 
байқау қиын. Талғаусыз қоректі, 0,5 метрге дейін өседі, салмағы 1,5 кг. 
Шармай – тау аңғары мен таулы аймақтардағы әуесқойлық жолмен 
ауланатын жалғыз түрі, дегенмен оның уылдырығы мен құрсағында төселген 
қара жұқа қабығы улы екенін есте сақтау керек. Қазақстанда бұдан басқа 
Балқаш шармайы (Балқаш және Іле түршелері) тіршілік етеді, бұл екі түрше 
де Қазақстан Қызыл кітабына енгізілген. 

 

 
Сурет 34 – Сазан балық 

 
Сазан (калантыр) – тұкы балық тұқымдасының ірі балығы, мәдени 

тұқының жабайы шыққан тегі. Тығыз жалпақ денелі, денесі жасыл-сұр, кейде 
сары түсті, ол тығыз ірі қабыршақпен қапталған. Тез өседі, екінші жылдың 
соңында ұзындығы 30 см, салмағы 0,5-0,6 кг-ға жетеді (ең үлкені 2 метрге 
дейін өсіп, салмағы 20 кг). 30 жылға дейін өмір сүреді. Қазақстанда барлық 
жарамды су қоймалары, көлдер және ну өсімдікті өзен шығанақтарында 
мекендейді. Қорек талғамайтын балық. Кәсіптік түр болып табылады, оны 
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кәсіптік деңгейде де, әуесқойлар балықшылар да аулайды. Адам әуелден 
қалантырды “үй балығына” айналдырды. Басқа балықтармен салыстырғанда 
судағы оттегі құрамын көп талап етпейді, оның уақытша төмендеуіне шыдай 
береді, тоғандағы жағдайға тез үйренеді. Көп ғасырлық сұрыптау 
нәтижесінде тұқы балықтың бірнеше түрі алынған, солардың ішіндегі көпке 
әйгілісі – жалтырауық тұқы. Айна сияқты екі бүйірін жауып тұратын үлкен 
қабыршақтары үшін осылай аталған. 

 
  

 
 

Сурет 35 - Балқаш алабұғасы 
 
Балкаш алабұғасы – Балкаш-Алакөл су коймасының эндемигі, өсімдігі 

мол өзендер мен көлдерде тіршілік етеді. Уылдырық шашу үшін Балқаштан 
Ілеге шығады. Бұл – кішілеу, ұзындығы 0,5 м, салмағы 1,5 кг, тікенекті жүзу 
қанаты бар, төменгі жағы алға шығыңқы балық. Ұсақ және талма 
балықтармен, кейде өз ұрпақтарымен де қоректенеді. 1961 жылға дейін 
Балқашта жылына 2300 тонна алабұға аулайтын, бірақ оның саны күрт 
азайып, қазір Қазақстан Қызыл кітабына және Халықаралық Қызыл кітапқа 
енгізіліп отыр. Санының азаюын, ғалымдар басқа жаңа жыртқыш 
балықтарды (көксерке, жайын, ақмарқа) кеңінен жерсіндіру әсері және судың 
гидрологиялық құрамының бұзылуына байланысты дейді. Біздің 
суаттарымызда Балқаш алабұғасынан басқа кәдімгі алабұға да тіршілік етеді. 
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Сурет 36 - Сібір хариусы 

 
Сібір хариусы – албырттың жақын туысы, бірақ үлкен арқа жүзу қанаты 

бар. Тұщы су балығы, Оңтүстік Алтай өзендері мен Марқакөл көлінде 
тіршілік етеді. Денесінің бояуы өте құбылмалы – ақшыл және қара түрлері 
бар. Салмағы 1 кг-ға жетеді. Ерте көктемде ұсақ тасты таяз суларда көбейеді. 
Су түбіндегі жәндік дернәсілдері мен ұсақ балықтармен қоректенеді. Кәсіптік 
түр. 
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Сурет 37 – Жайын балық 

Жайын – Қазақстандағы жайынтәрізділер отрядының жалғыз өкілі, 
көпке танымал балықтың бірі. Жайынның денесі жоғарыдан төмен қарай 
шамалы жалпайған, арқасы қара, құрсағы ақшыл түсті, екі бүйірінде дақтары 
бар. Үлкен аузының жоғарғы жағында екі ұзын мұртшасы (осынысы үшін 
басқа тілде “мысық балық” дейді) және төменгі жағында 2 қысқа мұртшасы 
болады. Бұл қорек талғамайтын балық. Қорегінің көп бөлігін балықтар, 
бақалар, былқылдакденелілер құрайды, кейде тіпті суда жүзетін құстарды да 
ұстайды. Жайын ыстық күндері терең шұңқыр немесе судағы тарбиған ағаш 
түбінде жатқанды ұнатады. Жайын өзіне тән өсімдіктен жасалған таяз 
жердегі ұясында уылдырығын салады. Алғашқы кезде, дернәсіл шыққанға 
дейін, ұяны аталығы қорғайды. Жайын тез өседі, 3-4 жылдан кейін жынысты 
жетіледі. ұзындығы 5 метрге, салмағы 300 килограмға дейін жетеді. Бұл 
балық – әуесқой және спорттық жолмен ауланатын, бағалы кәсіптік балық. 

  
Қарабалық немесе оңғақ 
Қарабалық немесе оңғақ – тұқы тұқымдасының балығы, өз атын “оңғақ” 

деген сөзден алған, себебі судан шығарған кезде, түсін өзгерте қояды. Оның 
толық, жалпақ денесі тығыз ұсақ әртүрлі қабыршақпен қапталған, бірақ 
әрқашан жасылдау түспен жарқылдайды. Басында кішкентай ашық қызыл 
көздері бар. 60 см-ге дейін өседі, салмағы 7,5 кг ұсақ су түбі 
омыртқасыздарымен қоректенеді. Көлдер мен өзендердің өсімдікті 
шығанақтарында тіршілік етеді. Қазақстанда кең таралған, әсіресе оның 
солтүстік бөлігінде, Арал мен Балқаш су қоймаларында жерсіндірілген. 

  
 
 
 
 



117
 

 

 
Сурет 37 – Жайын балық 

Жайын – Қазақстандағы жайынтәрізділер отрядының жалғыз өкілі, 
көпке танымал балықтың бірі. Жайынның денесі жоғарыдан төмен қарай 
шамалы жалпайған, арқасы қара, құрсағы ақшыл түсті, екі бүйірінде дақтары 
бар. Үлкен аузының жоғарғы жағында екі ұзын мұртшасы (осынысы үшін 
басқа тілде “мысық балық” дейді) және төменгі жағында 2 қысқа мұртшасы 
болады. Бұл қорек талғамайтын балық. Қорегінің көп бөлігін балықтар, 
бақалар, былқылдакденелілер құрайды, кейде тіпті суда жүзетін құстарды да 
ұстайды. Жайын ыстық күндері терең шұңқыр немесе судағы тарбиған ағаш 
түбінде жатқанды ұнатады. Жайын өзіне тән өсімдіктен жасалған таяз 
жердегі ұясында уылдырығын салады. Алғашқы кезде, дернәсіл шыққанға 
дейін, ұяны аталығы қорғайды. Жайын тез өседі, 3-4 жылдан кейін жынысты 
жетіледі. ұзындығы 5 метрге, салмағы 300 килограмға дейін жетеді. Бұл 
балық – әуесқой және спорттық жолмен ауланатын, бағалы кәсіптік балық. 

  
Қарабалық немесе оңғақ 
Қарабалық немесе оңғақ – тұқы тұқымдасының балығы, өз атын “оңғақ” 

деген сөзден алған, себебі судан шығарған кезде, түсін өзгерте қояды. Оның 
толық, жалпақ денесі тығыз ұсақ әртүрлі қабыршақпен қапталған, бірақ 
әрқашан жасылдау түспен жарқылдайды. Басында кішкентай ашық қызыл 
көздері бар. 60 см-ге дейін өседі, салмағы 7,5 кг ұсақ су түбі 
омыртқасыздарымен қоректенеді. Көлдер мен өзендердің өсімдікті 
шығанақтарында тіршілік етеді. Қазақстанда кең таралған, әсіресе оның 
солтүстік бөлігінде, Арал мен Балқаш су қоймаларында жерсіндірілген. 

  
 
 
 
 

 
 

 
Сурет 38 - Жыланбас балық 

 
Жыланбас балық – басы үшін осылай аталған, төбесі тегіс және 

жыланның қабыршағына ұқсас жабылған. Жыланбастар тұқымдасының 
жалғыз өкілі. Амур су қоймасынан Сырдария су қоймасына жерсіндірілген, 
қазір Оңтүстік Қазақстанның көптеген тоспа жылы суаттарында мекендейді. 
Әдеттен тыс сыртқы түрінен басқа, жыланбаста көптеген ерекше қасиеттер 
бар: солардың бірі – атмосфералық ауамен тыныс алу. Сондықтан құрлыққа 
шығып, кепкен бір суаттан екіншісіне бара алады. Жас кезінде ұсақ 
омыртқасыздармен, есейе келе, балықтар, бақалармен қоректенеді. Бұл –
мешкей жыртқыш. Нәтижесінде ұзындығы 80 см, салмағы 7 кг-ға жетеді. 
Олардың көбеюі ең ыстық уақытта құрамында оттегі аз тоспа суаттарда 
өтеді. Алдымен ересектері орын дайындайды, қамыс, қоғаның ортасындағы 
судың бетін тазартады, сонан кейін осы жерде су астында уылдырық 
шашады, үлкен майлы тамшысының арқасында су бетіне көтеріліп, тыныс 
алады және жылынады. Шырышты бөлінулердің көмегімен, аталығы 
уылдырықтың айналасына көбікті бос жер – ұя жасайды. Дернәсілдері 2 
күннен кейін шығады, бірақ тағы біраз уақыт уызды қапта тұрады. 
Аталықтары ұрпақтары өз бетінше тіршілікке көшпейінше, 2 апта бойы ұяны 
қорғайды. Жыланбас көпке танымал кәсіптік түр. 
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Сурет 39 - Мөңке балық 

 
Мөңке балық – тұқы тұқымдастың орта пішінді балығы. Ертеден 

тоғандарда өсірілетін көпшілікке белгілі балық, барлық 
жерде  жерсіндірілген, қазір оның алғашқы таралу аймағы қайда екенін айту 
қиын. Оның биологиялық ерекшелігі қызық – табиғатта бір жынысты тобы 
ғана белгілі, ол аналықтан ғана тұрады. Көбеюі үшін басқа туыс аталықтары 
– оңғақ, тұқы және басқалар жеткілікті, даму кезеңінде тек аналығының 
белгілерін ғана алады. Сондықтан тоғандық өсіру кезінде, тек аналықтарынан 
тұратын тобын пайдаланады. Бұл – кішілеу, ұзындығы 45 см, салмағы 1 кг 
(кейде 3 кг) балық, су ұсақ жәндіктерімен қоректенеді. Қазақстанда Каспий, 
Ертіс су қоймаларында, Солтүстік және Орталық Қазақстанның тұйық су 
жүйелерінде, Сарысу мен Сырдария өзендерінде мекендейді, көптеген 
тоғанды шаруашылықтарда да өсіріледі. Көпке таныс керемет әсем –
аквариумдық алтын балық, ол осыдан 1000 жыл бұрын Қытай мөңке 
балығынан алынған. Ұзақ сұрыптау нәтижесінде Қытай, Корей және 
Жапонияда бұл сәндік балықтың бірнеше жүздеген түрі шығарылды. 

Өнеркәсіптік өңдеу кезінде балықты ірі, орташа, ұсақ деп бөледі. Балық 
бағалы тағамдық шикізат болып табылады. Оның етінде толық құнды белок, 
жақсы сіңірілетін май, аз мөлшерде: иод, фосфор, темір, марганец 
элементтері болады және майда, суда еритін дәрумендер кездеседі. Балық 
денесінен негізінен 2-ге бөледі: 1) Жеуге жарамды бөлік, оған бұлшық еті, 
уылдырығы, сүті кейбір балықтардың бауыры. 2) Жеуге жарамсыз бөлік, 
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Сурет 39 - Мөңке балық 

 
Мөңке балық – тұқы тұқымдастың орта пішінді балығы. Ертеден 

тоғандарда өсірілетін көпшілікке белгілі балық, барлық 
жерде  жерсіндірілген, қазір оның алғашқы таралу аймағы қайда екенін айту 
қиын. Оның биологиялық ерекшелігі қызық – табиғатта бір жынысты тобы 
ғана белгілі, ол аналықтан ғана тұрады. Көбеюі үшін басқа туыс аталықтары 
– оңғақ, тұқы және басқалар жеткілікті, даму кезеңінде тек аналығының 
белгілерін ғана алады. Сондықтан тоғандық өсіру кезінде, тек аналықтарынан 
тұратын тобын пайдаланады. Бұл – кішілеу, ұзындығы 45 см, салмағы 1 кг 
(кейде 3 кг) балық, су ұсақ жәндіктерімен қоректенеді. Қазақстанда Каспий, 
Ертіс су қоймаларында, Солтүстік және Орталық Қазақстанның тұйық су 
жүйелерінде, Сарысу мен Сырдария өзендерінде мекендейді, көптеген 
тоғанды шаруашылықтарда да өсіріледі. Көпке таныс керемет әсем –
аквариумдық алтын балық, ол осыдан 1000 жыл бұрын Қытай мөңке 
балығынан алынған. Ұзақ сұрыптау нәтижесінде Қытай, Корей және 
Жапонияда бұл сәндік балықтың бірнеше жүздеген түрі шығарылды. 

Өнеркәсіптік өңдеу кезінде балықты ірі, орташа, ұсақ деп бөледі. Балық 
бағалы тағамдық шикізат болып табылады. Оның етінде толық құнды белок, 
жақсы сіңірілетін май, аз мөлшерде: иод, фосфор, темір, марганец 
элементтері болады және майда, суда еритін дәрумендер кездеседі. Балық 
денесінен негізінен 2-ге бөледі: 1) Жеуге жарамды бөлік, оған бұлшық еті, 
уылдырығы, сүті кейбір балықтардың бауыры. 2) Жеуге жарамсыз бөлік, 

 
 

оған қабыршағы, жүзгіштері, ішкі бөлік немесе органдары жатады, ал 
балықтардың басы, сүйектері, сіңірлі және майлы бөліктері жартылай жеуге 
жарамды. Балық етінің құрамында орта есеппен 48-85 % су, 13-20 %, белок, 
0,2-30% май, 1-2 % минералды заттары болады. Балықтардың тағамдық 
құндылығының негізгі көрсеткіші құрамындағы май мөлшері, осыған 
байланысты балықты 3-ге бөледі: 1) артық құрамындағы май мөлшері 4%-тен 
аспайды. 2) орташа майлы, ол 4-10% аралығында. 3) майлы 10%-тен 
жоғары.Балықтағы автолиттік өзгерістер.Балықтың өлгеннен кейінгі 
автолиттік өзгерістер мынандай стадияларға бөледі: 1. Шырыштың бөлінуі. 
2. өлгеннен кейінгі сіресу күйі. 3. автолиз процесі немесе жетілуі. 4. 
бактериялды ыдырауы немесе шіріп бұзылуы. 

Әр түрлі балық етінің тағамдық құндылығы мен химиялық құрамы Ә 
қосымшасында берілген.  

 
2.2 Балықтың сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын талаптар 
 
Шикізаттардың сипаттамасы 

  Тағам әзірлеу үшін жаңа ұсталған (тірі, салқындатылған, 
тоңазытылған) және тұздалған балықтар қолданылады. Тағамдық құндылығы 
жөнінен ең бағалысы - тірі балық. Тоңазытылған балық өзінің құндылығы 
жөнінен салқындатылған балықтан кем емес. Жоғары дәмділіктерімен 
ерекше арқан және шала тұздалған май шабақтан басқа, жаңа ұсталған 
балықтарға қарағанда тұздалған балықтың құндылығы әлдеқайда 
төмен.rrТұздау және тұздықта ұстау барысында оның құнды заттарының 
біразы жоғалады, себебі тұздың әсерінен балық ақуыздары коагуляцияға 
ұшырап, балық қатты және дәмсізrrболады. Кез келген өнімге, әсіресе 
балыққа қойылатын негізгі талап - оның балғындығы. Тұрып қалған 
балықтан әзірленген тағам уланудың себебі болуы мүмкін. 
Балықтыppқабылдау барысында бірінші кезекте оның сапасының стандартқа 
сәйкестігі тексеріледі. 

Балықтың тұрып қалғандығын, кішкене ғана бөлшегін жабық ыдыста 
қайнату арқылы анықтауға болады.rrСонымен қатар, балықтың қалың етіне 
қыздырылған пышақты сұғып, тез суырып алып иісін анықтайды. Сапалы 
балғын балықтың еті тығыз, серпімді, қабыршағы жылтыр, 
желбезегініңrrтүсіrrашық-қызыл, көзі шатынаған болады. Бұлшық еттері 
сүйектерінен қиын ажыратылады. Бұлшық еттерінің кесіндісіrrсұрғылт-ақ, 
түссіз болады. Иісі балғын балыққа тән. Сапалы балықтың сорпасы түссіз, 
хош иісті болады. Піскен бұлшық етінің консистенциясы нәзік, бос болады. 

Сапасыз балықтыңrrиісі жағымсыз, желбезегінің табиғи түсі  өзгеріп, 
қою қоңыр немесе сұр түске айналады, қабыршақтары аршылып, көздері 
ішіне кіріп кетеді. Етінің түсі мен серпімділігі жоғалады, сүйегінен тез 
ажырайды. Балықта шіріген иіс пайда болып, балықтың бүйірі шығып 
кетеді.rrМұндай балықтың етін бармақпен басқан кезде пайда болған 
шұңқыр, қайта орнына келмейді.  
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Сапасыз балықтың  сорпасы лайланып, иісі жағымсыз болады. Мұндай 
өзгерістерге ұшыраған балықты жою керек.rrТоңазытылған майлы балықта 
өнімге жағымсыз дәм беретін майдың тотығу процесі жүреді. 

Мұздатылған балық сапасына қарай екі сұрыпқа бөлінеді: бірінші және 
екінші.  
Мұздатылған балық органолептикалық көрсеткіштері боцынша МЕМСТ 1168 
сай болу керек. Физикалық-химиялық көрсеткіштері МЕМСТ 7636 бойынша 
анықталады. Мұздатылған балықтың органолептикалық көрсеткіштеріне 
қойылатын талаптарды 7-кестеден көруге болады.  

 
Кесте – 7 Мұздатылған балықтың органолептикалық көрсеткіштері  

 Көрсеткіш 
атауы  

 Сұрыптардың сипаттамасы және нормасы  
бірінші екінші 

Сыртқы түрі  
(еріткеннен 
кейін) 

Балықтың сыртқы қабаты таза, түсі табиғи балық түріне тән  
- Сиг балығында құрсағы мен бүйірінде мардымсыз қызғылт, 
қошқыл түсті сызықтар; 
- мұзды тұзда мұздатылған балықтың беткі қабатының 
күңгірттенуі; 
- қиыр шығыс арқан балығында беткі қабатында көлденең 
және тік сызықтар рұқсат етіледі. 

Түсі Қызғылт, қошқыл сұр  Сарғыш-қызғылт, қошқыл-
қызғыдт, қоңыр-сұр, ашық-жасыл  
Сыртқы қабаты сәл күңгірттенген 

 Қабыршақтарының ұрылуы нормаланбайды  
 Қабыршағы терісінен 

оңай алынады 
Қабықшасы терісінен күшпен 
алынады  

 Құныс балығының арқасының биіктігі ұлғаюы мүмкін   
 Құныс және кета балықтарында: 
 Үстіңгі жағы 

астығқысынан ұзындау, 
сәл қозғалып кеткен  

Үстіңгі жағы мацысқан, астыңғы 
жағы шығыңқы  

Жақ ұзындығының ұша ұзындығына қатынасы , см, көп емес: 
 Құныс балығы 
 0,13  0,17 
 Кета балығы 
 0,14  0,17 
 Теістерінің бикітігі, см, көп емес  
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Сапасыз балықтың  сорпасы лайланып, иісі жағымсыз болады. Мұндай 
өзгерістерге ұшыраған балықты жою керек.rrТоңазытылған майлы балықта 
өнімге жағымсыз дәм беретін майдың тотығу процесі жүреді. 

Мұздатылған балық сапасына қарай екі сұрыпқа бөлінеді: бірінші және 
екінші.  
Мұздатылған балық органолептикалық көрсеткіштері боцынша МЕМСТ 1168 
сай болу керек. Физикалық-химиялық көрсеткіштері МЕМСТ 7636 бойынша 
анықталады. Мұздатылған балықтың органолептикалық көрсеткіштеріне 
қойылатын талаптарды 7-кестеден көруге болады.  

 
Кесте – 7 Мұздатылған балықтың органолептикалық көрсеткіштері  

 Көрсеткіш 
атауы  

 Сұрыптардың сипаттамасы және нормасы  
бірінші екінші 

Сыртқы түрі  
(еріткеннен 
кейін) 

Балықтың сыртқы қабаты таза, түсі табиғи балық түріне тән  
- Сиг балығында құрсағы мен бүйірінде мардымсыз қызғылт, 
қошқыл түсті сызықтар; 
- мұзды тұзда мұздатылған балықтың беткі қабатының 
күңгірттенуі; 
- қиыр шығыс арқан балығында беткі қабатында көлденең 
және тік сызықтар рұқсат етіледі. 

Түсі Қызғылт, қошқыл сұр  Сарғыш-қызғылт, қошқыл-
қызғыдт, қоңыр-сұр, ашық-жасыл  
Сыртқы қабаты сәл күңгірттенген 

 Қабыршақтарының ұрылуы нормаланбайды  
 Қабыршағы терісінен 

оңай алынады 
Қабықшасы терісінен күшпен 
алынады  

 Құныс балығының арқасының биіктігі ұлғаюы мүмкін   
 Құныс және кета балықтарында: 
 Үстіңгі жағы 

астығқысынан ұзындау, 
сәл қозғалып кеткен  

Үстіңгі жағы мацысқан, астыңғы 
жағы шығыңқы  

Жақ ұзындығының ұша ұзындығына қатынасы , см, көп емес: 
 Құныс балығы 
 0,13  0,17 
 Кета балығы 
 0,14  0,17 
 Теістерінің бикітігі, см, көп емес  

 
 

 Құныс балығы 
 0,4  0,6 

 
 Кета балығы 
 0,6  1,1 
   
 Бекіре, ақбалық, ақсерке, 

сылан, каспий, балтық, 
көл арқан балықтары 
қоңды, қалған балық 
түрлері әр түрлі 
қоңдылықта. 

Балық қоңдылығы әртүрлі  

 Сырт қабаты бүлінбеген 
  Бір балықта бүліну 3-тен артық 

емес (тесілу, тілінген жерлер 1 см 
көп емес), көліктік ыдыстағы 
майда балықта 10 көп емес  

  Желбезек қақпағы сынған, басы 
кесілген нәлім, пикаш, сайга 
балытарында еті жұлынған тұстар 
2,5 см дейін, иық сүйектерінің 
жалаңаштануы ұзындығының ¾ 
дейін балықтың 10% рұқсат 
етіледі 

  Бекіре, ақбалық, ақсерке, каспий, 
балтық, көл арқан балығында тері 
қабатының сарғыштануы, 
бөлшектенген балықтың кесілген 
жерінде сарғыш түстің пайда 
олуы рұқсат етіледі. Терінің асты 
сары түсті болуы, рұқсат 
етілмейді. 

Бөлшектенуі  Бөлшектен балықта құрсақ бойымен тігінен кесілген жерде 
орта сызықтан ауытқуы ... аспауы керек. 

 1 см  2 см 
Консистенция 
(еріткен 

Тығыз, балықтың сол түріне тәні. Сесертілі сутіл балығының 
бұлшықет ұлпаларының байлансы әлсіз.  



122
 

 

кейін) 
  Әлсіз бірақ босап кетпеген  
Иісі 
(еріткеннен 
кейін немесе 
қайнатқаннан 
кейін) 

Балғын балыққа тән, бөгде иіссіз  
 Желбезегінде қышқыл иіс  

 Сылан, ақбалық, ақсерке және 
каспий, балтық, көлдің сиг 
балықтарының беткі қабатында 
тотыққан май иісі болуы мүмкін  

МЕМСТ 1168 – 96 «Мұздатылған балық» 
Мұздатылған балықтың сақтау температурасы мен сақтау мерзімі 8-

кесте бойынша глазирленбеген балық өнімдерінде -180С температурада 21 
тәулік, ал глазирленген болса, 28 тәулік сақтауға болады.  

 
Кесте 8 - Мұздатылған балықтың сақтау температурасы мен сақтау 

мерзімі 
Балық  өнімдері Температура, 0С Сақтау мерзімі тәулік, көп 

емес 
Глазирленбеген 
балық және балық 
өнімдері  

-18 және одан төмен 
 -10-нан -12-ге дейін 

 -4-тен -6-ға дейін 

21 
14 
7 

Глазирленген балық 
және балық өнімдері  

-18 және одан төмен 
 -10-нан -12-ге дейін 

 -4-тен -6-ға дейін 

28 
21 
14 

 
Өңделген балық өнімдерінің ақаулары 
Мұздатылған балықтың басты ақауларының бірі құрсақ аумағының, 

тіпті бүкіл денесінің сарғайып кетуі, оның себебі балық майының тотығып 
кетуінде.  

Мұздатылған балықтың ақауларының пайда болу себебі: мұздатуға 
әкелінген шикізат сапасының төмен болуы, немесе мұздату технологиясыың 
бұзылуы. Балық ақауларының әсерінен өнім бөгде иістеніп, сыртқы түрі, түсі 
мен консистенциясында өзгерістер пайда болады.  

Мұздатылған балық ақаулары: 
- Деформация – ұздатуға әкелінген балықты дұрыс ораластырмау 

салдарынан болады; 
- Балық етінің консистенциясы желетәрізді болып кетуі – тунең, 

пеламида, қылыш балық түрлерінде болады, балық етіндегі 
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микроағзаардың ферменттерінің әсерінен болатын балық ауруының 
бір түрі; 

- Құрылымсыздық – балық денесінің кейбір тұстарының жұмсарып, 
сұйылып кетуі (сүтті күйі), балық етінің желетәрізді, былқылдақ, 
борпылдақ және дөрекіленген (әктенуі) күйі, құрылымын жоғалтқан 
етте экстрактивті заттектер көп болады, бірақ хош иісі ен дәмін 
бұзатын заттектер жоқ; 

- Балық етінің көгеруі – тунең және қылыш балықа болады, щикізат 
сапасының төмен болуынан болатын ақау; 

- Жылумен өңдесе де кетпейтін мұнайөнімдерінің иісі – көбінесе 
майлы балықтарда кездеседі; 

- Кеуіп кету – балық етінің консистенциясы (құрғақ, қатты, ұлпалы) 
мен иісіне (ескірген, жатып қалған, тұрып қалған балық) әсер етеді; 
кеуіп кетудің алдын алу үшін глазирлеп немесе сыртын полимер 
жарғақшамен буып-түю арқылы ақаудың алды алуға болады; 

- балықтың немесе блоктың тоңып кетуі – аяғына дейін толық 
мұздатылмаған балықты мезгілінен бұрын шығарып алу саларынан 
болады . 

Балық және балық өнімдерінің қауіпсіздігіне 
қойылатын талаптар 
      Балық және балық өнімдеріндегі микробиологиялық және 
паразитологиялық контаминация мен химиялық ластауыштардың, уытты 
элементтердің, пестицидтердің, радионуклидтердің, басқа да зиянды заттар 
мен олардың қалдықтарының, азық қоспалары мен гендік инженерия 
өнімдерінің құрамы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және 
ветеринария саласындағы заңнамасында белгіленген деңгейден аспауы тиіс. 
      Тірі балық тағамдық өнім ретінде сатылар алдында табиғи тіршілік 
ортасынан алынуы тиіс не табиғи тіршілік ортасынан алынғаннан кейін 
тіршілік әрекеті аяқталатын мерзімнен аз уақыт ішінде сатылуы тиіс. 
      Балық аулау өніміне жататын тірі балық айналымға жіберу алдында 
асқазаны мен ішегінде азық болмау үшін биологиялық тазалау кезеңінен 
өтуі тиіс. 
      Жеке бөліктерінің құрамында адам денсаулығына қауіпті заттары бар 
балық зиянды бөліктері алынып, кейіннен жойылуы арқылы бөлшектенуі 
тиіс. 
      Айналым сатысында балық және балық өнімдерінің құрамында адам 
денсаулығы үшін қауіпті гельминттер мен олардың құрттары болмауы тиіс. 
      Балық өнімдерін дайындау үшін Саnthіgаsterіdае, Dіodontіdае, Моlіdае, 
Tеtrаоdontіdае тұқымдастығының балықтарын шикізат ретінде пайдалануға 
болмайды. 
      Мұздатылған балық және балық өнімдерінде терең сусыздануы 
салмағының 10%-ынан аспауы тиіс. 

Тірі балық, балық шикізаты, салқындатылған, мұздатылған балық 
өнімдерінің қауіпсіздік параметрлері Б қосымшасында берілген.  
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2.3 Балық шикізатының сапасын анықтау әдістері 
 
Балықтың мөлшері мен салмағын анықтау 
Көлемі немесе салмағы бойынша көптеген балық түрлері стандартқа 

сәйкес үш топқа бөлінеді: үлкен, орта және ұсақ. Mайда емес ірі балық 
түрлерінің бір ғана тұқымдастарының тағамдық құндылығы.  

Балық аулауға рұқсат етілген балықтардың жекелеген түрлерінің ең аз 
мөлшері (салмағы) балық аулау министрліктері бекіткен балық аулау 
ережелері бойынша белгілі бір балық аулау учаскелері үшін белгіленеді. (40-
сурет). 

 

 
40-сурет - Балықтардың мөлшері мен салмағын анықтау 
 
Өнеркәсіп пен саудада балық мөлшері қолданыстағы балық аулау 

ережелеріне және қолданылатын стандарттарға сәйкес анықталады. Тоған 
балығының ұзындығы түзу сызық бойымен тұмсығының ұшынан  құйрық 
қанатының орта сызықтарына дейінгі аралық өлшенеді. Балықты өлшегенде 
тегіс тақтай үстіне өлшейді. Өлшеу үшін 10 мм – ден бөлінген арнайы 
сызғыш қолданады. (Cурет 41). 

 
       41-сурет - Балықты өлшеу схемасы: 1-жалпы (зоологиялық) ұзындығы; 

2 - дене ұзындығы( кәсіпшілік ұзындығы); 3-дене қалыңдығы; 4-дене 
биіктігі; 5-ұшаның ұзындығы; 6-бастың ұзындығы 

 
Болат таспаны қолданған кезде таспаны созып, іштің сопақ бойымен 

бүгілуіне жол бермей, міндетті түрде лентаны созып өлшеу керек. Балықты 
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Болат таспаны қолданған кезде таспаны созып, іштің сопақ бойымен 

бүгілуіне жол бермей, міндетті түрде лентаны созып өлшеу керек. Балықты 
 

 

өлшеу схемасы 20 суретте көрсетілген. 20 сурет - Балықты өлшеу схемасы: 1 
- жалпы (зоологиялық) ұзындық; 2 - дененің ұзындығы (балық аулау 
ұзындығы); 3 - дененің қалыңдығы; 4 - дененің биіктігі; 5 - қаңқаның 
ұзындығы; 6 - бастың ұзындығы. Балықтың массасын таңдалған үлгінің 
құрамына кіретін барлық үлгілерді өлшеу арқылы анықтау керек (42-сурет). 

 
42 сурет - Дәм тату жөніндегі комитет балықтың сапасын 

органолептикалық бағалауды жүргізеді 
 
2.3.1 Балықтардың сыртқы белгілері бойынша анықтау 
 Талдау үшін жеткізілген балық сынамасынан бірнеше сынама алынады 

(бір үлгінің салмағына байланысты) және таза, ашық табаға қойылады. 
Сыртқы түрі  жағдайға қарай анықталады. Қарап тексергенде, терінің 
шырышты мөлшері, жағдайы, масштабтары және эпидермисі, бетінің түсі 
(тері жамылғысының қабығы) және бактериялар, олардағы шырыштың 
мөлшері мен жағдайы, көздердің түсі және олардың орбиталық деңгейге, 
сондай-ақ деформация дәрежесіне байланысты орналасуы анықталады. 
Балық денелері (көгеру саны мен табиғаты), механикалық тіндердің 
зақымдану саны, сипаты мен мөлшері. Тері жамылғысының қабатын бағалау: 
шырышты мөлдірлігі мен түсі, терінің түсі, механикалық зақымдану, 
тегістелген таразылар. Балғын балықта айқын және түссіз шырыш бар. 
Балғындық дәрежесінің төмендеуімен, балықтың түріне және ақшыл, сүт, 
кілегей, сары, сұр-қоңыр және басқа түстерде балғындықтың жоғалу 
сатысына байланысты шырыш бұлыңғыр және дақтарға айналады. Терінің 
табиғи күміс түсі кетеді, дақтар мен жолақтар пайда болады (43-сурет) 
(терінің түсін анықтау үшін шырыш мұқият жуылады). 
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43 сурет - Терінің біркелкі емес түсі 

 
Жаңа жас балықтың шырышты қабықтары мөлдір, сапасының 

нашарлауымен ол лайланады, түссіз қызғылт, қызыл, шие түсті, шие-лас 
түсті немесе жасылданған-лас түске айналады. Балықтың сақталуына қарай 
көздің мөлдір қабығы майда немесе лайланған болады (сурет -44). 

 
                                  Сурет 44 - Көздің мөлдір қабығы 
 
Сағалдырық қақпақшаларын қолмен ашып сағалдырық түсін анықтайды. 

Балық түріне байланысты сағалдырық түстері ашық – қызыл, қызыл және 
қоңыр – қызыл болуы мүмкін. Ал балық бұзылуына байланысты сағалдырық 
түсі қоңырқызыл, күлгін,солғын – күлгін, түссіз, ластанған күлгін, қоңыр 
түсті болып өзгереді және т.б. болады (45, а,ә-сурет). 
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43 сурет - Терінің біркелкі емес түсі 

 
Жаңа жас балықтың шырышты қабықтары мөлдір, сапасының 

нашарлауымен ол лайланады, түссіз қызғылт, қызыл, шие түсті, шие-лас 
түсті немесе жасылданған-лас түске айналады. Балықтың сақталуына қарай 
көздің мөлдір қабығы майда немесе лайланған болады (сурет -44). 

 
                                  Сурет 44 - Көздің мөлдір қабығы 
 
Сағалдырық қақпақшаларын қолмен ашып сағалдырық түсін анықтайды. 

Балық түріне байланысты сағалдырық түстері ашық – қызыл, қызыл және 
қоңыр – қызыл болуы мүмкін. Ал балық бұзылуына байланысты сағалдырық 
түсі қоңырқызыл, күлгін,солғын – күлгін, түссіз, ластанған күлгін, қоңыр 
түсті болып өзгереді және т.б. болады (45, а,ә-сурет). 

 

 
 

  
Сурет 45 – Сағалдырықты зерттеу: А – балғын балықтың сағалдырығы; 

Б – бұзылған балықтың сағалдырығы; 
 
Балғындықты жоғалтқан кезде балықтың қарындары ақшыл қызғылт 

түске ие болады, қарқынды қызғылт, қызыл және тіпті қоңыр түске ие 
болады немесе түсі өзгереді. Жас балықтың беті мөлдір шырыштың жұқа 
қабатымен жабылған. Балықты сақтау кезінде консистенция және 
шырыштың түсі өзгереді. Шырышты жұмсақ, жабысқақ болады. Балық 
сыртында (эпидермис, дерма) микроорганизмдердің және ферментативтік 
құбылыс әсерінен тері бұзылып нәтижесінде түйіндер пайда болады пайда 
болады. 

Балықтың сапасына байланысты шырышты болуы мүмкін 
- мөлдір (балғын балықта),  
- лайланған немесе лас (бұзылған балық). 
Шырыштың күйі балықтың бетіне әсер етеді (біртіндеп бозарады, содан 

кейін түтікше болады). Балық денесінің түстерін "жылтыр", "күнгірт" және 
"солғын" деп анықтайды. 

Түсі-балықтың химиялық құрамымен, ішкі құрылысымен және жиі 
физикалық жағдайымен байланысты сапасының маңызды көрсеткіші. Түс 
деп бұлшықет талшықтарының бағытына перпендикуляр жасалған тіліктегі 
еттің түсі (көлденең кесіндісі). Әдетте, секция омыртқаға перпендикуляр 
орналасқан, омыртқа бұлшықеттерін (соматикалық бұлшық еттер) кесіп 
тастайды. Еттің түсі қалыпты болуы мүмкін (жарқын, балықтың осы түріне 
33 тән); жыртылған (омыртқада немесе қызғылт түспен); күңгірт сұр 
(омыртқа аймағында қызаруы бар немесе жоқ). 

Еттің жағымсыз иіспен бірге жағылуы немесе қызаруы (бүлінуі) бүліну 
кезеңіндегі балықтарға тән (Cурет 46). 
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46-сурет – Балғын  балықтың етінің түсі 

 
Балықтың ең қалыңдатылған бөлігіндегі еттің түсін анықтау үшін өткір 

пышақпен қиғаш кесек жасаңыз. Бүліну белгілерінің пайда болуы байқалады: 
еттің қалыңдығы бойымен қанық немесе түссіз түс және омыртқадағы қызару 
(сурет 47). 

 
47-сурет – Бұзылған балық етінің бұлыңғыр түсі 

 
Қосымша белгі - анальды сақинаның түсі. Жаңа балықта анальды сақина 

бозғылт қызғылт түске ие, сапасы нашарлағанда қызғылт, сұр-қызғылт, сұр, 
сұр, лас жасыл, лас қызыл түске ие болады (Cурет 48). 
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46-сурет – Балғын  балықтың етінің түсі 

 
Балықтың ең қалыңдатылған бөлігіндегі еттің түсін анықтау үшін өткір 

пышақпен қиғаш кесек жасаңыз. Бүліну белгілерінің пайда болуы байқалады: 
еттің қалыңдығы бойымен қанық немесе түссіз түс және омыртқадағы қызару 
(сурет 47). 

 
47-сурет – Бұзылған балық етінің бұлыңғыр түсі 

 
Қосымша белгі - анальды сақинаның түсі. Жаңа балықта анальды сақина 

бозғылт қызғылт түске ие, сапасы нашарлағанда қызғылт, сұр-қызғылт, сұр, 
сұр, лас жасыл, лас қызыл түске ие болады (Cурет 48). 

 
 

 
48-сурет - Анальды сақинаның қызғылт түсі 

 
Терінің зақымдануына мыналар жатады: қызғылт (ілмек немесе лента 

жарақаттары), тегістелген таразылар (тордың астынан тісті жаралар), теріні 
және тіндерді жырту (рұқсат етілмеген ілгектер, әртүрлі құрылғылар мен 
машиналар балықты алу және тасымалдау кезінде пайда болған жарақаттар), 
көгеру. (көгеру немесе қан кету нәтижесінде болатын жарақаттар) [36–38]. 

Балық ішкі құрлысының жағдайыны «қалыпты», «ісінген» және 
«жарылған» деп анықтайды. Айта кету керек, іштің ісінуі жағдайында балық 
бүлінген деп саналмайды. Жаңа балықта анальды сақина шығыңқы емес, 
бозғылт қызғылт түсті. Балықтың сапасының нашарлауынан ісіну пайда 
болады және оның түсі өзгереді. (Cурет 49). 

 

 
49-сурет - Балықтың іш қуысының ісінуі 

 
Мұздатылған балықтарда сарғаю да анықталады. Егер майлы еритін 

пигменттер (каротиноидтар) теріден тері асты қабатына өтіп кетсе, онда 
сарғаю зақымдалу белгісі емес. Май тотығуының бұзылуымен сарғыштау 
қоңыр реңі бар лас сарыға дейін күшейе түседі және тотыққан майдың 
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ерекше иісі пайда болады (тотықтырған майдың иісі сынама пісіруден кейін 
анықталады). Тері астындағы ұлпаның сарғаю дәрежесін анықтаған кезде 
теріден балық шығады (50-сурет): 

 - балықтың бүкіл бетінен салмағы 0,5 кг немесе одан аз; 
- сарғаюдың ықтимал жерлерінде - салмағы 0,5 кг-нан асатын 

балықтарда. 

 
50-сурет - Балық терісі 

Еттің қалыңдығына еніп кеткен сарғаюды анықтау қажет болса, балыққа 
көлденең кесінділер жасалады. 

 
2.3.2Глазурдың  қалыңдығы және жағдайы 
Ең құнды балықтар (ақ балық, лосось, бекіре және т.б.) глазурьмен 

қапталған. Глазурь мұзды қыртыстың біркелкі қабаты түрінде болуы керек 
және балықтың жеңіл соққысымен артта қалмауы керек. Сонымен қатар 
глазурь ақауларына (мұз бен балық арасындағы ауа қабаттары, көпіршіктер, 
жарықтар, чиптер) назар аударылады. Глазурьдің қалыңдығын анықтау үшін 
оны балықтың артқы жағынан ұстап алып, сызғышпен немесе верникті 
калиппермен өлшейді.  

Ыстық және суық ысталған балықта түстердің біркелкілігі түтінмен, 
терінің күйіп кетуімен және күйенің ластануымен беткі қабаттың толық 
өңделмеуі нәтижесінде пайда болатын жарқын дақтардың болуымен 
бағаланады. Ашық алтыннан қара алтынға дейін күміс реңдері 
қарқындылығы бойынша қалыпты болып саналады (кейбір балық түрлерінде 
түс күңгірт болуы мүмкін). Сыртқы көріністі бағалау кезінде сыртқы 
зақымдану (сыну, кесу, жарықтар) да анықталады. Тері жамылғысы 
тіктөртбұрышқа жазылатын аудан бойынша анықталады және оның ауданы 
шаршы сантиметрмен анықталады. Кесулер мен жарықтар ұзындығы 
бойымен сантиметрмен өлшенеді, сызғышпен бөлу бағасы 1 мм. 36 Балықты 
бөлу қайшымен жасалады. Екі кесу жасалады: біреуі ақ сызық бойымен - 
анустың бұтақты доғаларына, екіншісі - сол жерден бүйір сызық бойымен 
басына дейін. Іш қабырғасының сол жақ жартысы алынып, ішек, бауыр, ұйқы 
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 - балықтың бүкіл бетінен салмағы 0,5 кг немесе одан аз; 
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оны балықтың артқы жағынан ұстап алып, сызғышпен немесе верникті 
калиппермен өлшейді.  

Ыстық және суық ысталған балықта түстердің біркелкілігі түтінмен, 
терінің күйіп кетуімен және күйенің ластануымен беткі қабаттың толық 
өңделмеуі нәтижесінде пайда болатын жарқын дақтардың болуымен 
бағаланады. Ашық алтыннан қара алтынға дейін күміс реңдері 
қарқындылығы бойынша қалыпты болып саналады (кейбір балық түрлерінде 
түс күңгірт болуы мүмкін). Сыртқы көріністі бағалау кезінде сыртқы 
зақымдану (сыну, кесу, жарықтар) да анықталады. Тері жамылғысы 
тіктөртбұрышқа жазылатын аудан бойынша анықталады және оның ауданы 
шаршы сантиметрмен анықталады. Кесулер мен жарықтар ұзындығы 
бойымен сантиметрмен өлшенеді, сызғышпен бөлу бағасы 1 мм. 36 Балықты 
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басына дейін. Іш қабырғасының сол жақ жартысы алынып, ішек, бауыр, ұйқы 

 
 

безі, көк бауыр мен бүйрек тексеріледі. Ішкі ағзалардың жағдайына сәйкес 
балықтың балғындығы бағаланады. Ішкі мүшелерді алып тастағаннан кейін, 
перитонеум тексеріліп, омыртқа бойында қызыл жолақтың болуы немесе 
болмауы анықталады. 

 
2.3.3. Консистенциясын анықтау 
Бірізділікті саусақтардың артқы жағындағы ортаңғы, майлы бөлігімен 

басу немесе балықты бас бармақ пен сұқ саусақтың арасын қысу арқылы 
анықтау керек. Консистенциясы саусақтарда пайда болатын сезім мен 
саусақтардың қысымымен пайда болған шұңқырларды (шұңқырларды) жою 
дәрежесі бойынша бағаланады. Жүйелілік келесі мағыналарда анықталады: 
тығыз, әлсіреген, әлсіз. Тығыз консистенцияның етінде қысымның іздері 
пайда болмайды немесе бірден пайда болады, әлсіреген консистенциямен 
қысым іздері баяу жоғалады, ал әлсіз болған кезде олар жоғалмайды. 
Салқындатылған балық етінің консистенциясы ет бөліктерін пальпациялау 
арқылы анықталады. Мұздатылған балық етінің консистенциясы еттің 
қалыңдығындағы 0-ден плюс 5 ° C-қа дейінгі температурада ерігеннен кейін 
тексеріледі. Балықты суда + 15 ° С аспайтын температурада немесе плюс 15-
20 ° С температурада ерітіңіз. Балық пен балық өнімдерінің консистенциясы 
өнімді саусақтарыңызбен жеңіл сығу арқылы анықталады. Мұздатылған 
барлық өнімдердің консистенциясы (тартылған етті қоспағанда) оларды 
балық денесі немесе өнім блогының қалыңдығы 0 ден 5 ° C дейінгі 
температурада ерігеннен кейін анықталады [37, 38]. Еттің сәйкестігін 
анықтау үшін шикі балықтар балықтың ең қалыңдатылған бөлігінде өткір 
пышақпен қиғаш кесек жасайды. Егер кесу шеттерін басқанда ет өте 
серіппелі болса және деформация іздері тез жоғалып кетсе, консистенция 
тығыз болады; консистенция әлсірейді, егер балықтың еті әлсіз болса, 
деформация іздері баяу жоғалады, бірақ толығымен; консистенция жұмсақ 
болады, егер балық еті көктемей қалса, септаның бір-біріне қатысты біршама 
ығысуы байқалады және осы процесс кезінде пайда болған ойықтар 
толығымен жойылмайды; саусақтардың арасында ысқылағанда, ет оңай 
жағылып кетсе, текстураның ластануы байқалады (Cурет 51). 

 
51-сурет - Балықтардың консистенциясын анықтау 
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Тұздалған, ащы, маринадталған, ысталған, кептірілген балық 
өнімдерінің, сондай-ақ жартылай фабрикаттар мен омыртқасыздар мен теңіз 
сүтқоректілерінің өнімдерінің сәйкестігі мыналармен анықталады: - 
саусақтардың майдың мықтыларын сығып алуымен; - бұйымның ең қалың 
бөлігіндегі көлденең қимасының шеттеріндегі қысым; - шайнау (дәмді 
анықтаумен бірге). 

Шырындылығын анықтау үшін балық шайнайды, сонымен бірге балық 
тінінің шырыны мен оның мөлшерін ауыз қуысының шырынын ылғалдану 
дәрежесі бойынша бөлу жеңілдігі бағаланады. Бекіре және лосось 
балықтарының түйіршіктелген уылдырығының консистенциясы плюс 18–20 
° С температурада анықталады: 

- жұмыртқаны сыртқы зерттеу және жұмыртқалардың бір-бірінен бөліну 
дәрежесін анықтау; 

- жұмыртқа қабығының икемділігі мен беріктік дәрежесін анықтау үшін 
жұмыртқаның бетіне шпательмен мұқият басу; 

- уылдырықты шайнағанда (дәмді анықтаумен бірге). 
Уылдырықтың консистенциясы: 
- уылдырық құмырасына шпательді енгізу кезінде сенсация арқылы; 
- жұмыртқаларды жанасуға тексеріңіз (тікелей скальпельде); 
  - уылдырық бетіне шпательмен басу; 
- уылдырықты шайнағанда. 
Тартылған фарштың консистенциясы келесідей анықталады. 
Тартылған фарш минус 1-2 ° C температурада ерітеді, содан кейін 

диаметрі 3-5 мм болатын ет тартқыштан екі рет өткізіледі, содан кейін 
тартылған еттен әрқайсысының салмағы 20-25 г болатын 10 шар құрылады. 
Шарлар қайнаған суға батырылып, сәл қайнаған сумен 10 минут 
қайнатылады. Пісірудің соңында барлық шарлар өз пішінін сақтауы керек 
[38]. Консервілердің консистенциясы қатты және сұйық бөліктер үшін бөлек 
анықталады. Қатты бөліктің консистенциясы тығыздық, шырындылық, 
нәзіктікпен бағаланады. Тығыздық шанышқының жалпақ жағын бүйір 
бетінің ортасына, қаңқаға басу арқылы, сондай-ақ шайнау кезінде 
анықталады. Мөлдірлік пен нәзіктік тест арқылы анықталады. Сұйық 
бөліктің консистенциясы өте қалың, сұйық және стаканға аздап үгітілген 
сұйықтық ретінде бағаланады. 

 
2.3.4. Иісті анықтау 
Талдау алдында балықты мұқият жуып, шырышты және сыртқы 

қоспалардан тазартып, суды ағызып жіберіңіз. Кішкентай балықтардың иісі 
бірнеше үлгілердің қолына қатты сығылғаннан кейін бірден анықталуы 
керек. Орташа құндылығы төмен балықтардың етінің иісін анықтау үшін 
оның денесінің көлденең қимасын жасау керек. Ірі балық етінің иісі пышақ 
немесе ағаш арқан көмегімен анықталуы керек. Балықтың іш қуысына 
омыртқаға қарай анустың қасына пышақ немесе шаш қыстырғыш салу керек, 
оның жанында көптеген қан тамырлары өтеді. Жарақаттану немесе 
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зақымдану орындарында иісті анықтау үшін ерекше назар аудару керек. 
Функцияны біліктің айналасында бірнеше рет немесе бірнеше рет тесуге 
енгізіп, оны алып тастап, иіскеу керек; ішке кіретін иісті түтікшені 
пайдаланып анықтау керек: оны құрсақ қуысына анустың ішіне салыңыз, 
оське бірнеше рет бұраңыз, алып тастаңыз және иісті анықтаңыз. Балықтан 
пышақты алып тастағаннан кейін, ол алған бөтен иісті тез анықтау керек 
(салқындатылған балықтың иісін анықтау, пышақты қыздыру) (52-сурет). 

 
52 сурет - Балық етінің кесілген иісін анықтау үшін 
 
Егер иіс байқалмаса, онда сіз ауаны 0,5 минуттай басып, деміңізді 

шамамен бір уақыт ұстаңыз. Таза балықтың құрамында балықтың таза иісі 
бар, ол балықтың осы түріне тән. Жағымсыз иістің болуы оның нашарлауын 
көрсетеді. Тірі балықтардың және тірі омыртқасыздардың иісі олардың 
бетінде, сондай-ақ балықтардан, сондай-ақ бактериялардан анықталады. 
Шикі балықтың иісін анықтау үшін, артқы жағынан кесілген бұлшықеттің бір 
бөлігі саусақтармен сүртіледі, содан кейін майланған тіндер сіңеді. Қосымша 
ақпарат алу үшін, балық артқы бөлігінің ортасында өткір пышақпен кавальды 
қырынан бастың ортасына дейін кесіліп, омыртқаны жарып шығарады, содан 
кейін омыртқаның бойындағы іргелес бұлшықет тіндерін сындырады. 
Балғын балықтар ерекше иіске ие. Әр түрлі балықтарда теңіз 
балдырларының, озонның немесе жаңадан алынған қиярдың иісі және т.б. 
Сапаның нашарлауымен балықтың еті бүлінудің өзіндік иісіне ие болады. 
Мұздатылған омыртқасыздардың иісі оларды ерітіп, температурасын плюс 
18-20°С-қа жеткізгеннен кейін анықталады.Мұздатылған омыртқасыздардағы 
блоктардағы иіс сыну нүктесіне немесе ерігеннен кейін жылытылатын 
пышақпен немесе фильтрмен анықталады. Кішкентай балықтардың (шикі 
және салқындатылған) иісін беткі шырышты иісімен анықтауға болады. 
Ерітілмеген балықтың иісін анықтау «пышаққа сыну» арқылы жүзеге 
асырылады (Cурет 53, а, ә) 
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53-сурет - Пышақпен үлгі алу: а - балық еті; б – пышақ 
 
Мұны жүзеге асыру үшін пышақты қайнаған суға 10-12 минут батыру 

арқылы қыздырыңыз. Пышақ балықтың денесіне дорсальды қыры мен бас 
сүйегі арасындағы, анустың артқы жағында омыртқаға қарай, содан кейін 
ішектен ішке, жаралар мен механикалық зақымдану орнына енгізіледі. 
Пышақты алған кезде оны әрдайым сорады. Балықтың (тірі қоспағанда), 
балық өнімдерінің және сүтқоректілердің өнімдерінің иісі өнімге 
енгізілгеннен кейін пышақ немесе тарақ бетінде де анықталады (олар 
балыққа тоңазытылған балық сияқты реттілікпен енгізіледі). Функция құрғақ, 
жұмсақ, иіссіз ағаштан жасалған, ұштары конус тәрізді таяқша түрінде, 
диаметрі 0,6 см-ден аспауы керек. Әр сынақтан кейін орамалды мұқият 
тазалап, балықтың ақаулы үлгілерін зерттегеннен кейін оны өзгерту керек. 
Иісті бағалау кезінде күмән туындаған жағдайда, өнім тәжірибелік түрде 
дайындалады. Мұздатылған тағамдарды алдын ала ерітеді. Балықтар мен 
омыртқасыздар кәдімгі пісіру тәрізді кесіліп, дайын болғанға дейін 
пісірілгенге дейін (үлгілердің мөлшеріне байланысты 3-12 минут) қақпағы 
бар таза ыдыста, жақсырақ буға пісірілген немесе иіс пен дәмі жоқ таза суда 
аздап қайнатылады. су мен су қатынасы 1: 2. 

Пісіру кезінде және одан кейін будың, сорпаның және қайнатылған 
өнімнің иісі анықталады. Бекітілмеген түйіршіктелген және бекіре 
балықтардың уылдырықтарынан уылдырықтың иісін анықтау үшін және 
салмағы 0,5 кг немесе одан жоғары салмағы бар уылдырықтың бір бөлігін 
оның бетінен 2-3 см 41 тереңдікте және кем дегенде банка қабырғасынан 
бірдей қашықтықта алыну керек. Салмағы 350 г немесе одан аз болатын 
банкаларға салынған уылдырықтың иісі банкадағы барлық өнімде, сонымен 
қатар дәмін анықтаумен анықталады. Термиялық өңделген аспаздық 
өнімдердің (балық, ет тартқышы, бәліштер және т.б.) иісі жаңа түсті қимада 
анықталады немесе қалың бөлігінде бір уақытта түс анықтайды. 
Консервіленген тағамның иісі құмыраны ашқаннан кейін және оны 
табақшаға салынған ыдысқа сіңдіру арқылы анықталады (Cурет 54). 
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53-сурет - Пышақпен үлгі алу: а - балық еті; б – пышақ 
 
Мұны жүзеге асыру үшін пышақты қайнаған суға 10-12 минут батыру 

арқылы қыздырыңыз. Пышақ балықтың денесіне дорсальды қыры мен бас 
сүйегі арасындағы, анустың артқы жағында омыртқаға қарай, содан кейін 
ішектен ішке, жаралар мен механикалық зақымдану орнына енгізіледі. 
Пышақты алған кезде оны әрдайым сорады. Балықтың (тірі қоспағанда), 
балық өнімдерінің және сүтқоректілердің өнімдерінің иісі өнімге 
енгізілгеннен кейін пышақ немесе тарақ бетінде де анықталады (олар 
балыққа тоңазытылған балық сияқты реттілікпен енгізіледі). Функция құрғақ, 
жұмсақ, иіссіз ағаштан жасалған, ұштары конус тәрізді таяқша түрінде, 
диаметрі 0,6 см-ден аспауы керек. Әр сынақтан кейін орамалды мұқият 
тазалап, балықтың ақаулы үлгілерін зерттегеннен кейін оны өзгерту керек. 
Иісті бағалау кезінде күмән туындаған жағдайда, өнім тәжірибелік түрде 
дайындалады. Мұздатылған тағамдарды алдын ала ерітеді. Балықтар мен 
омыртқасыздар кәдімгі пісіру тәрізді кесіліп, дайын болғанға дейін 
пісірілгенге дейін (үлгілердің мөлшеріне байланысты 3-12 минут) қақпағы 
бар таза ыдыста, жақсырақ буға пісірілген немесе иіс пен дәмі жоқ таза суда 
аздап қайнатылады. су мен су қатынасы 1: 2. 

Пісіру кезінде және одан кейін будың, сорпаның және қайнатылған 
өнімнің иісі анықталады. Бекітілмеген түйіршіктелген және бекіре 
балықтардың уылдырықтарынан уылдырықтың иісін анықтау үшін және 
салмағы 0,5 кг немесе одан жоғары салмағы бар уылдырықтың бір бөлігін 
оның бетінен 2-3 см 41 тереңдікте және кем дегенде банка қабырғасынан 
бірдей қашықтықта алыну керек. Салмағы 350 г немесе одан аз болатын 
банкаларға салынған уылдырықтың иісі банкадағы барлық өнімде, сонымен 
қатар дәмін анықтаумен анықталады. Термиялық өңделген аспаздық 
өнімдердің (балық, ет тартқышы, бәліштер және т.б.) иісі жаңа түсті қимада 
анықталады немесе қалың бөлігінде бір уақытта түс анықтайды. 
Консервіленген тағамның иісі құмыраны ашқаннан кейін және оны 
табақшаға салынған ыдысқа сіңдіру арқылы анықталады (Cурет 54). 

 
 

 
54 сурет - Балықтың иісін анықтау 

 
2.3.5. Дәмін анықтау 
Әрі қарай пісірусіз, соның ішінде уылдырықсыз, балық пен басқа да 

өнімдердің дәмі шайнау арқылы анықталады (сонымен бірге иісті 
анықтаумен бірге). Салқындатуға немесе тоңазытуға ұшыраған өнімдердің 
дәмі үлгіні алдын-ала + 18 ° С температураға дейін жеткізгеннен кейін, иісті 
анықтаумен және температураға алдын-ала салқындағаннан кейін термиялық 
өңдеуден өткен (ыстық ысталған, қуырылған, пісірілген және т.б.) бір 
мезгілде анықталады. плюс 20-30 ° С. Тұздалған, кептірілген, ысталған 
балықтың дәмін анықтау үшін омыртқа сүйегіне перпендикуляр орналасқан 
балық қаңқасының ортаңғы етінің ет бөлігінен өткір пышақпен сынама 
алынады. Кесінді қалыңдығы 1 см аспауы керек (Cурет 55). 

 
Кесте 55 – Балықтың паразиттермен ластануын зерттеу 
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Дәмді анықтау кезінде шикізаттың осы түріне тән ауырлық дәрежесі мен 

дәмді өңдеу әдісі, сонымен бірге піскен балықтың және тотыққан майдың 
дәмінің болуы бағаланады. Ысталған балықтарда ащы түтіннің ащылығына, 
қышқыл дәмге - мұхиттық балықтардың балықтарында жол беріледі. 
Сонымен, органолептикалық бағалаумен балық және балық өнімдерінің 
жағдайы кестеде келтірілген нормативтік құжаттың талаптарына сәйкес келуі 
керек. 

 
Кесте 9 - Балықты органолептикалық көрсеткіштерінің негізгі талаптары 

Көрсеткіш Балық  
Балғын Балғын емес 

1 2 3 
Көздері Балықты жарғандағы ішкі 

құрлысы үрленген мөлдір 
торсылдағы және алдыңғы 
бөлігінде жекелегенқан 
айналым жүйесі 

Бастапқыда күнгірттеніп 
немесе қызарып тұрады, 
содан кейін түсі қарайып 
бұзыла бастайды 

Сағалдырығы Ашық немесе бозғылт 
қызыл, таза, иіссіз және 
шырышты 

Сұры, жағымсыз иісі бар 
шырышты 

Қабыршағы  Жылтыр, ұрылмаған, тығыз 
орналасқан оңай 
жұлынбайтын жылымыз 
немесе жылымыз бар 

Сыртының кішкене 
қызаруы және кішкене  
зақымдануы мүмкін, 
қарайған кейбір жерлері   
бүлінген оңай 
шығарылады 

Шырыш  Мөлдір, иіссіз Жеңіл иісі бар сұрғылт 
түсті 

Бұлшық ет 3 аппақ қолмен сипағанда 
тығыз және қатты. Басқан 
кезде пайда болған ұяшық 
жібергенде тез орнына 
келеді, сүйектен ажырауы 
қиын, кескен кездегі түсі 
барлық түріне тән 

Омыртқаның қарайған 
әсерінен сүйектен тез 
ажырайды 

 Іші Қалыпты Ісіну  
Аналь тесігі  Күлгін, шығыңқы емес Қоңыр түсті, сыртқа 

шығыңқы 
Балықты Айқын ерекшеленеді, бір- Ішінара балқытылған 
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Дәмді анықтау кезінде шикізаттың осы түріне тән ауырлық дәрежесі мен 

дәмді өңдеу әдісі, сонымен бірге піскен балықтың және тотыққан майдың 
дәмінің болуы бағаланады. Ысталған балықтарда ащы түтіннің ащылығына, 
қышқыл дәмге - мұхиттық балықтардың балықтарында жол беріледі. 
Сонымен, органолептикалық бағалаумен балық және балық өнімдерінің 
жағдайы кестеде келтірілген нормативтік құжаттың талаптарына сәйкес келуі 
керек. 

 
Кесте 9 - Балықты органолептикалық көрсеткіштерінің негізгі талаптары 

Көрсеткіш Балық  
Балғын Балғын емес 

1 2 3 
Көздері Балықты жарғандағы ішкі 

құрлысы үрленген мөлдір 
торсылдағы және алдыңғы 
бөлігінде жекелегенқан 
айналым жүйесі 

Бастапқыда күнгірттеніп 
немесе қызарып тұрады, 
содан кейін түсі қарайып 
бұзыла бастайды 

Сағалдырығы Ашық немесе бозғылт 
қызыл, таза, иіссіз және 
шырышты 

Сұры, жағымсыз иісі бар 
шырышты 

Қабыршағы  Жылтыр, ұрылмаған, тығыз 
орналасқан оңай 
жұлынбайтын жылымыз 
немесе жылымыз бар 

Сыртының кішкене 
қызаруы және кішкене  
зақымдануы мүмкін, 
қарайған кейбір жерлері   
бүлінген оңай 
шығарылады 

Шырыш  Мөлдір, иіссіз Жеңіл иісі бар сұрғылт 
түсті 

Бұлшық ет 3 аппақ қолмен сипағанда 
тығыз және қатты. Басқан 
кезде пайда болған ұяшық 
жібергенде тез орнына 
келеді, сүйектен ажырауы 
қиын, кескен кездегі түсі 
барлық түріне тән 

Омыртқаның қарайған 
әсерінен сүйектен тез 
ажырайды 

 Іші Қалыпты Ісіну  
Аналь тесігі  Күлгін, шығыңқы емес Қоңыр түсті, сыртқа 

шығыңқы 
Балықты Айқын ерекшеленеді, бір- Ішінара балқытылған 

 
 

жарғандағы 
ішкі құрлысы 

бірінен оңай ажыратылады, 
иіссіз 

Иісі Жаңа, ерекше Бүлінген, қышқыл 
 
Бақылау сұрақтары 
1. Балықтың сапасын органолептикалық бағалау әдістерін атаңыз. 
2. Балық шикізатының партиясы қалай аталады? 
3. Балықтардың массасы мен мөлшерін анықтау кезектілігі. 
4. Балық етінің сәйкестігін анықтау ережелері. 
5. Балық етінің түсін анықтау ережелері. 
6. Балық етінің иісі қалай анықталады? 
7. Жаңа піскен балық пен ескірген балықтар арасындағы 

айырмашылықты суреттеңіз. 
8. Балықтар мен балық өнімдерінің дәмін анықтау кезектілігі. 
9. Қандай индикаторларға сәйкес, балықтар отбасыларға біріктірілген. 
10. Ыстық және суық ысталған балықты сақтаудың негізгі талаптарын 

атаңыз 
Тест тапсырмалары  
1. Балықтың кәсіпшілік ұзындығы өлшенуі тиіс: 
1) бастың төбесінен құйрық жүзгішке дейін;  
2) сағалдырық қақпақшаларынан құйрық қанаттарының ұшына дейін; 
3) тұмсық үсті дөңестен құйрық санаттарының ортанғы сәулелеріне 

дейін; 
2. Жаңа піскен балықтың шырышы бар: 
1) сазды; 
2) мөлдір және түссіз; 
3) қызыл шие. 
3. Балықты сақтау кезінде оның қабығы: 
1) күңгірттенген;  
2) мөлдір; 
3) ақ. 
4. Жаңа ауланған балықта анальды сақинаның түсі болады: 
1) сұр қызғылт; 
2) лас жасыл; 
3) бозғылт қызғылт. 
5. Балықтардың түріне қарай бактериялар келесідей болуы мүмкін: 
1) қызғылт; 
2) түссіз; 
3) ашық қызыл. 
6. Жаңа балықтарда беті шырыш қабатымен жабылған: 
1) тұтқыр; 
2) жабысқақ; 
3) сұйық. 
7. Жаңа балықтардың анальды сақинасы бар: 
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1) тарылған; 
2) сіңірілмеген;  
3) ісінген. 
8.Мұздатылған омыртқасыздардың иісі өнімнің температурасында 

анықталады: 
1) + 23–24 ° С дейін; 
2) + 21–22 ° C; 
3) + 18–20 ° С. 
9. Балық етінде қысымнан болатын консистенциялық іздер (шұңқырлар) 

тығыз бар: 
1) баяу жоғалады; 
2) жоғалып кетпеу; 
3) қалыптаспайды. 
10.Шикі балықтың иісін анықтау үшін қолданылады:  
1) қарындаш; 
 ) түйреуіш;  
3) шанышқы. 
Тәжірибелік жаттығулар 
 
Тапсырма 1. Балық сынамаларының сапасына органолептикалық баға 

беріңіз. 
Жұмыс тәртібі 
1. Балықтың сыртқы түрінің көрсеткіштерін анықтаңыз. 
2. Балықтың консистенция көрсеткіштерін анықтаңыз.  
3. Балық иісінің көрсеткіштерін анықтаңыз.  
4. Алынған нәтижелерді кестеге енгізіңіз: 

Балықтың 
үлгісі 

Зерттелетін көрсеткіш Үлгі 
сипаттамасы 

 Балықтың қоңдылығының жағдайы  
 Балықтың сыртқы түрі: қабық, шырыш, көз, 

түсі және иісі жабр 
 

 Іштің ісінуі немесе қысылуы  
 Балық етінің консистенциясы  
 Бұлшықет иісі  
 Балықты ашу және оның ішкі органдарының 

жай-күйін анықтау 
 

 
Тапсырма 2. Мұздатылған балықтардың түрлерін анықтаңыз, сапасын 

табиғи үлгілер мен стандарт бойынша анықтаңыз (ГОСТ 1168-68). 
Жұмыс тәртібі 
1. Балықтың қандай тұқымдасына жататынын анықтаңыз. 
2. Алынған үлгілерді зерттеңіз. 
3. Алынған деректерді келесі түрде жазыңыз: 
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1) тарылған; 
2) сіңірілмеген;  
3) ісінген. 
8.Мұздатылған омыртқасыздардың иісі өнімнің температурасында 

анықталады: 
1) + 23–24 ° С дейін; 
2) + 21–22 ° C; 
3) + 18–20 ° С. 
9. Балық етінде қысымнан болатын консистенциялық іздер (шұңқырлар) 

тығыз бар: 
1) баяу жоғалады; 
2) жоғалып кетпеу; 
3) қалыптаспайды. 
10.Шикі балықтың иісін анықтау үшін қолданылады:  
1) қарындаш; 
 ) түйреуіш;  
3) шанышқы. 
Тәжірибелік жаттығулар 
 
Тапсырма 1. Балық сынамаларының сапасына органолептикалық баға 

беріңіз. 
Жұмыс тәртібі 
1. Балықтың сыртқы түрінің көрсеткіштерін анықтаңыз. 
2. Балықтың консистенция көрсеткіштерін анықтаңыз.  
3. Балық иісінің көрсеткіштерін анықтаңыз.  
4. Алынған нәтижелерді кестеге енгізіңіз: 

Балықтың 
үлгісі 

Зерттелетін көрсеткіш Үлгі 
сипаттамасы 

 Балықтың қоңдылығының жағдайы  
 Балықтың сыртқы түрі: қабық, шырыш, көз, 

түсі және иісі жабр 
 

 Іштің ісінуі немесе қысылуы  
 Балық етінің консистенциясы  
 Бұлшықет иісі  
 Балықты ашу және оның ішкі органдарының 

жай-күйін анықтау 
 

 
Тапсырма 2. Мұздатылған балықтардың түрлерін анықтаңыз, сапасын 

табиғи үлгілер мен стандарт бойынша анықтаңыз (ГОСТ 1168-68). 
Жұмыс тәртібі 
1. Балықтың қандай тұқымдасына жататынын анықтаңыз. 
2. Алынған үлгілерді зерттеңіз. 
3. Алынған деректерді келесі түрде жазыңыз: 

 
 

Балықтың үлгісі Зерттелетін көрсеткіш Үлгі сипаттамасы 
   
   

Беті   

 Кесу 
 

 

 Консистенция  
 

 

  Иісі 
 

 

 Салмақ 
 

 

 Мөлшері 
 

 

 
 
Үлгінің сапасы туралы қорытынды беріңіз. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

3 тапсырма. Балық өнімдеріне арналған стандарттарға (ГОСТ 815-55) 
сәйкес тұздалған балықты органолептикалық бағалауды жүргізу. 

Жұмыс тәртібі 
1. Бетіндегі балықтың түрі мен атауын, кесу, консистенциясы, дәмі мен 

иісін анықтаңыз. 
2. Алынған деректерді келесі түрде жазыңыз: 

Балықтың үлгісі Зерттелетін көрсеткіш Үлгі сипаттамасы 
   
   

Беті   

 Кесу 
 

 

 Консистенция  
 

 

 Иісі 
 

 

 Салмақ 
 

 

 
3. Дайте заключение о качестве образца  
3. Сапасы туралы қорытынды түсінік беріңіз. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
_____________ ____________________________________________________ 
 

4-тапсырма. Үлгілер мен стандарттарға сәйкес ысталған балықты 
органолептикалық бағалауды жүргізу (ГОСТ 744-55, ГОСТ 11298-65). 4 

Жұмыс тәртібі 
1. ысталған балықтың түрін және атауын терінің түсі, еті, құрылымы, 

дәмі, сынамаларының иісі бойынша анықтаңыз. 
2. Алынған деректерді келесі түрде жазыңыз: 
 

Балықтың үлгісі Зерттелетін 
көрсеткіш 

Үлгі сипаттамасы 
Салқын 
ысталған 

Ыстық 
ысталған 

 Беті    
 Тері, ет түсі   
 Консистенция   
 Дәмі   
 Иісі   
 Сапасы туралы 

қорытынды 
  

3. Іріктеменің сапасы туралы түсінік беріңіз. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

5 тапсырма. Үлгі мен стандарттарға сәйкес жаңа балықты 
органолептикалық бағалауды жүргізу (ГОСТ 744-55, ГОСТ 11298-65). 

Жұмыс тәртібі 
1. Терінің түсі, еті, құрылымы, дәмі, сынамаларының иісі бойынша жаңа 

балық түрін және атауын анықтаңыз. 
2. Алынған деректерді келесі түрде жазыңыз: 

Балық 
үлгісінің 

№ 

Зерттелетін 
көрсеткіш 

Үлгі сипаттамасы 

 Беті  
 

 

 Кесу 
 

 

 Консистенция  
 

 

  Иісі 
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__________________________________________________________________
_____________ ____________________________________________________ 
 

4-тапсырма. Үлгілер мен стандарттарға сәйкес ысталған балықты 
органолептикалық бағалауды жүргізу (ГОСТ 744-55, ГОСТ 11298-65). 4 

Жұмыс тәртібі 
1. ысталған балықтың түрін және атауын терінің түсі, еті, құрылымы, 

дәмі, сынамаларының иісі бойынша анықтаңыз. 
2. Алынған деректерді келесі түрде жазыңыз: 
 

Балықтың үлгісі Зерттелетін 
көрсеткіш 

Үлгі сипаттамасы 
Салқын 
ысталған 

Ыстық 
ысталған 

 Беті    
 Тері, ет түсі   
 Консистенция   
 Дәмі   
 Иісі   
 Сапасы туралы 

қорытынды 
  

3. Іріктеменің сапасы туралы түсінік беріңіз. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

5 тапсырма. Үлгі мен стандарттарға сәйкес жаңа балықты 
органолептикалық бағалауды жүргізу (ГОСТ 744-55, ГОСТ 11298-65). 

Жұмыс тәртібі 
1. Терінің түсі, еті, құрылымы, дәмі, сынамаларының иісі бойынша жаңа 

балық түрін және атауын анықтаңыз. 
2. Алынған деректерді келесі түрде жазыңыз: 

Балық 
үлгісінің 

№ 

Зерттелетін 
көрсеткіш 

Үлгі сипаттамасы 

 Беті  
 

 

 Кесу 
 

 

 Консистенция  
 

 

  Иісі 
 

 

 
 

 Салмақ 
 

 

3. Іріктеменің сапасы туралы түсінік беріңіз. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
2.4 Балықты ұзындығы бойынша жіктеу 

 
Тірі, шикі, салқындатылған және мұздатылған балықтар ұзындығы 

бойынша 10-кестеде көрсетілген талаптарға сәйкес бөлінеді. 
 

Кесте 10 - Тірі, шикі, салқындатылған және мұздатылған балықтар 
ұзындығы бойынша жіктелуі 

Балықтың атауы Бөлу түрі ұзындығы, см 
 Ірі Орта Ұсақ  

Баттерфиш:     
Бөлшектенбеген, ішек-қарны 
алынбаған басы алынған, 
бөлшектенген 

25 және 
одан көп 
18 және 
одан көп 

- 
 
- 

25-тен кем 14-
ке дейін 
18-ден 10-ға 
дейін 

 

Арал, Әзірбайжан және Каспийден 
басқа, ақ көзді балық: 

19-дан 
астам 

- 19 және одан аз  

бөлшектелмеген, ішек-қарынды     
Берикс:     
Бөлшектенбеген, ішек-қарны алынған  
 
басы алынған 

17 және 
одан көп 
14 және 
одан көп 

- 
 
- 

17-ден 12-ге 
дейін 
- 

 

Өңделмеген, ішек-қарны алынбаған 22-ден 
астам 

22-18 18-ден кем  

Каспийден басқа балпанбалық 
(Густера (Таран)) : 

    

бөлшектелмеген, ішек-қарны 
алынбаған 

19-дан 
астам 

- 19 және одан аз  

Сібірдің барлық су қоймаларының 
тарақ былығы (елец)) бөлінбеген, 
ішек-қарны алынбаған 

19-дан 
астам 

- 19 және одан аз  

Ақмарқа бөлінбеген, ішек-қарны 
алынған  

40-тан 
астам 

- 40 және одан аз  
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Мөңке балық: өңделмеген, ішек-
қарны тазартылған  

16-дан 
астам 

- 16 және одан аз  

Мұхиттық мөңке:     
бөлінбеген, ішек-қарны алынған 30 және 

одан көп 
- 30-дан кем 14-

ке дейін 
 

басы алынған 20 және 
одан көп 

- -  

Азов-Қара теңіз, Каспий теңізінің 
бөлінбеген, ішек-қарны тазартылған 
тікенді балығы (кефаль) 

35-тен 
астам 

35-18 18-ден кем  

Мұхиттық тікенді балық (кефаль):     
бөлшектелмеген, ішек-қарынды 25 және 

одан көп 
- 25-тен кем 17-

ге дейін 
 

басы алынған, ішек-қарын басы 
алынған 

17 және 
одан көп 

- -  

Өңделмеген, ішек-қарны алынған 
Каспий қызыл бастырмасы 

19 және 
одан көп 

- -  

Табан теңіз балығы бөлінбеген, ішек-
қарны алынған  

30-дан 
астам 

30-22 22-ден кем  

Қарабалық (линь) өңделмеген, ішек-
қарны алынған 

25 және 
одан көп 

- 25-тен кем  

Мероу:     
бөлшектелмеген, ішек-қарынды 30 және 

одан көп 
- 30-дан кем 17-

ге дейін 
 

басы алынған, ішек-қарын басы 
алынған 

18 және 
одан көп 

- -  

Майлы балық:     
бөлшектелмеген, ішек-қарынды 35 және 

одан көп 
- 35-тен кем 17-

ге дейін 
 

басы алынған, ішек-қарын басы 
алынған 

25 және 
одан көп 

- 25-тен кем  

Муксун бөлшектелмеген, ішек-қарны 
алынбаған 

48-ден 
астам 

- 48 және одан аз  

Торта балық бөлшектенбеген, ішек-
қарны алынғн  

19-дан 
астам 

- 19 және одан аз  

Тазартылмаған сазан балық 33-тен 
астам 

- 33 және одан аз  

Атлант майшабағы:     
бөлшектелмеген, ішек-қарынды 21-ден 21-18 18-ден кем  
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Мөңке балық: өңделмеген, ішек-
қарны тазартылған  

16-дан 
астам 

- 16 және одан аз  

Мұхиттық мөңке:     
бөлінбеген, ішек-қарны алынған 30 және 

одан көп 
- 30-дан кем 14-

ке дейін 
 

басы алынған 20 және 
одан көп 

- -  

Азов-Қара теңіз, Каспий теңізінің 
бөлінбеген, ішек-қарны тазартылған 
тікенді балығы (кефаль) 

35-тен 
астам 

35-18 18-ден кем  

Мұхиттық тікенді балық (кефаль):     
бөлшектелмеген, ішек-қарынды 25 және 

одан көп 
- 25-тен кем 17-

ге дейін 
 

басы алынған, ішек-қарын басы 
алынған 

17 және 
одан көп 

- -  

Өңделмеген, ішек-қарны алынған 
Каспий қызыл бастырмасы 

19 және 
одан көп 

- -  

Табан теңіз балығы бөлінбеген, ішек-
қарны алынған  

30-дан 
астам 

30-22 22-ден кем  

Қарабалық (линь) өңделмеген, ішек-
қарны алынған 

25 және 
одан көп 

- 25-тен кем  

Мероу:     
бөлшектелмеген, ішек-қарынды 30 және 

одан көп 
- 30-дан кем 17-

ге дейін 
 

басы алынған, ішек-қарын басы 
алынған 

18 және 
одан көп 

- -  

Майлы балық:     
бөлшектелмеген, ішек-қарынды 35 және 

одан көп 
- 35-тен кем 17-

ге дейін 
 

басы алынған, ішек-қарын басы 
алынған 

25 және 
одан көп 

- 25-тен кем  

Муксун бөлшектелмеген, ішек-қарны 
алынбаған 

48-ден 
астам 

- 48 және одан аз  

Торта балық бөлшектенбеген, ішек-
қарны алынғн  

19-дан 
астам 

- 19 және одан аз  

Тазартылмаған сазан балық 33-тен 
астам 

- 33 және одан аз  

Атлант майшабағы:     
бөлшектелмеген, ішек-қарынды 21-ден 21-18 18-ден кем  

 
 

астам 
басы алынған, ішек-қарын басы 
алынған 

17-ден 
астам 

17-14 14-тен кем  

Каспий майшабағы (қара Арқалықтан 
басқа) өңделмеген, ішек-қарны 
тазартылған 

35-тен 
астам 

35-24 24-тен кем  

Каспийдің майшабағы өңделмеген, 
ішек-қарны тазартылған 

37-ден 
астам 

- -  

Тынық мұхиттық майшабақ:     
бөлшектелмеген, ішек-қарынды 22-ден 

астам 
- 22 және одан аз  

басы алынған, ішек-қарын басы 
алынған 

17-ден 
астам 

- 17 және одан аз  

Көкшеу (Синец (сопа)), Каспий және 
Украина су айдындарынан басқа, 
өңделмеген, ішек-қарны алынбаған 

19-дан 
астам 

- 19 және одан аз  

Қара теңіздегі скумбрия бөлінбеген, 
ішек-қарны алынған 

17-ден 
астам 

- 17 және одан аз  

Сом балық:     
Бөлінбеген, ішек-қарны алынған 53-тен 

астам 
- 53 және одан аз  

басы алынған 41-ден 
астам 

- 41 және одан аз  

Мұхиттық Сом:     
Бөлінбеген, ішек-қарны алынған 53 және 

одан көп 
- 53-тен кем 25-

ке дейін 
 

басы алынған 40 және 
одан көп 

- 40-тан 21-ге 
дейін 

 

Ставрида мұхиттық емес, бөлінбеген, 
ішек-қарны алынған 

22-ден 
астам 

- 22-ден 10-ға 
дейін 

 

Бөлінбеген, ішек-қарны алынған 
көксерке 

34-тен 
астам 

- 34 және одан аз  

Таран Азов-Қара теңіз бөлінбеген 
ішек-қарны алынбаған 

22-ден 
астам 

22-19 19-дан кем  

Мұхиттық жыланнан басқа 
тазартылмаған жыланкөз 

60-тан 
астам 

- 60 және одан аз  

Усач:     
Бөлінбеген, ішек-қарны алынған 65-тен 

астам 
- 65 және одан аз  
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басы алынған 53-тен 
астам 

- 53 және одан аз  

Каспийден және Азов-Қара теңізден 
басқа, өңделмеген чехон 

19-дан 
астам 

- 19 және одан аз  

Майбалық, азов-қара теңізден 
бөлшектенген, ішек-қарны 
тазартылған 

21-ден 
астам 

- 21 және одан аз  

Теңізден басқа шортан:     
бөлшектелмеген, ішек-қарны 
алынбаған 

30-дан 
астам 

- 30 және одан аз  

басы алынған, ішек-қарын басы 
алынған 

21-ден 
астам 

- 21 және одан аз  

Аққайран бөлінбеген, ішек-қарны 
алынған 

27-ден 
астам 

- 27 және одан аз  

Теңіз тілі:     
бөлінген, ішек-қарын басы алынған 35 және 

одан көп 
- 35-тен кем 17-

ге дейін 
 

басы алынған 25 және 
одан көп 

- -  

Балтық теңізінде және оған іргелес шығанақтарда ұсталатын ұзындығы 
18 см және одан да көп майшабақ "Атлант майшабағы" тауарлық атауымен, 
ал ұзындығы 18 см-ден аз майшабақ "салака"атауымен шығарылады. 

 
Бақылау сұрақтары: 
1. Тірі, шикі, салқындатылған және мұздатылған балықтар ұзындығы 

бойынша қандай топтарға жіктеледі 
а) ірі, орта, ұсақ 
ә) ірі, ұсақ 
б) ауыр, жеңіл, ұсақ 
в) ұсақ, орта, ауыр 
 
2. Бөлінбеген, ішек-қарны алынған ірі ақмарқаның ұзындығы, см 
а) 40 см астам 
ә) 30 см асады 
б) 50 см асады 
в) 20 см кем емес  
 
3. Тазартылмаған сазан балықтың ұзындығы, см 
а) 13 см астам 
ә) 23 см астам 
б) 33 см астам 
в) 48 см астам 



145
 

 

басы алынған 53-тен 
астам 

- 53 және одан аз  

Каспийден және Азов-Қара теңізден 
басқа, өңделмеген чехон 

19-дан 
астам 

- 19 және одан аз  

Майбалық, азов-қара теңізден 
бөлшектенген, ішек-қарны 
тазартылған 

21-ден 
астам 

- 21 және одан аз  

Теңізден басқа шортан:     
бөлшектелмеген, ішек-қарны 
алынбаған 

30-дан 
астам 

- 30 және одан аз  

басы алынған, ішек-қарын басы 
алынған 

21-ден 
астам 

- 21 және одан аз  

Аққайран бөлінбеген, ішек-қарны 
алынған 

27-ден 
астам 

- 27 және одан аз  

Теңіз тілі:     
бөлінген, ішек-қарын басы алынған 35 және 

одан көп 
- 35-тен кем 17-

ге дейін 
 

басы алынған 25 және 
одан көп 

- -  

Балтық теңізінде және оған іргелес шығанақтарда ұсталатын ұзындығы 
18 см және одан да көп майшабақ "Атлант майшабағы" тауарлық атауымен, 
ал ұзындығы 18 см-ден аз майшабақ "салака"атауымен шығарылады. 

 
Бақылау сұрақтары: 
1. Тірі, шикі, салқындатылған және мұздатылған балықтар ұзындығы 

бойынша қандай топтарға жіктеледі 
а) ірі, орта, ұсақ 
ә) ірі, ұсақ 
б) ауыр, жеңіл, ұсақ 
в) ұсақ, орта, ауыр 
 
2. Бөлінбеген, ішек-қарны алынған ірі ақмарқаның ұзындығы, см 
а) 40 см астам 
ә) 30 см асады 
б) 50 см асады 
в) 20 см кем емес  
 
3. Тазартылмаған сазан балықтың ұзындығы, см 
а) 13 см астам 
ә) 23 см астам 
б) 33 см астам 
в) 48 см астам 

 
 

 
4. Басы алынған ірі атлант майшабағының ұзындығы, см 
а) 10 см астам 
ә) 17 см астам 
б) 25 см астам 
в) 15 см астам 
 
5. Бөлінбеген, ішек-қарны алынған ұсақ көксерке балығының 

ұзындығы, см 
а) 44 см 
ә) 54 см 
б) 64 см 
в) 34 см 
 
2.5 Балықтың салмағы бойынша жіктелуі  
Салмағы бойынша мынадай атаудағы тірі, шикі, салқындатылған және 

мұздатылған балықты 11-кестеде көрсетілген талаптарға сәйкес бөледі. 
 

Кесте 11 - Балықтың салмағы бойынша жіктелуі  
 
    Балықтың атауы, 

бөлшектеу түрі 
Масса, кг 

 Ірі Орта Ұсақ 
Кета:    
бөлінбеген 4,0 4,0 және 

одан аз 
- 

ішек-қарны тазартылған 3,4-тен астам 3,4 және 
одан аз 

- 

Балтық ақсерке, арқан 
балығы (Лосось): 

   

бөлінбеген 8,0 8,0 және 
одан аз 

- 

ішек-қарны алынған 6,0 6,0 және 
одан кем 

- 

Мерланг:    
өңделмеген 
(мұздатылғаннан басқа) 

1,7 - 1,7 и менее 

ішек-қарын алынған 1,4 - 1,4 и менее 
басы алынған 1,0 - 1,0 и менее 
Нельма:    
бөлінбеген 3,0 3,0 және - 
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одан аз 
ішек-қарны тазартылған 3,0 3,0 және 

одан аз 
- 

Мармара нототениясы:    
бөлінбеген - - Менее 1,5 
ішек-қарын басы алынған 2,0 және одан 

көп 
2,0 - 0,7-ден 
кем 

- 

Теңіз алабұғасы:    
ішек-қарын алынған 0,8 - 0,8-0,12 
басы алынған 0,6 - 0,6-0,10 
Бекіре ішек-қарын алынған 6,0 6,0 және 

одан кем 
- 

Пичша:    
ішек-қарны тазартылған 1,4 - 1,4 и менее 
басы алынған 1,0 - 1,0 и менее 
Көкшұбар балық (Ряпушка) 
(Обь немесе Турухан 
майшабағы, рипус, зельдь) 
бөлінбеген 

0,16 астам - 0,16 и 
менее 

Сайда:    
өңделмеген 
(мұздатылғаннан басқа) 

1,7 - 1,7 и менее 

ішек-қарны тазартылған 1,4 - 1,4 и менее 
ішек-қарын басы алынған 1,0 - 1,0 и менее 
Аршылған Шоқыр 3,5 3,5 және 

одан аз 
- 

Бөлінбеген албырт, арқан 
балық (лосось) 

3,0 және одан 
көп 

- Менее 3,0 

Майшабақ азов-қара 
теңіздік (дон, днепр, дунай, 
керчен) өңделген 

0,13 астам 0,13-0,10 Менее 0,10 

Нәлім (треска):    
өңделмеген 
(мұздатылғаннан басқа) 

1,7 - 1,7 и менее 

ішек-қарны тазартылған 1,4 - 1,4 и менее 
басы алынған 1,0 - 1,0 и менее 
Чавыча:    
бөлінбеген 6,0 6,0 және 

одан кем 
- 
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одан аз 
ішек-қарны тазартылған 3,0 3,0 және 

одан аз 
- 

Мармара нототениясы:    
бөлінбеген - - Менее 1,5 
ішек-қарын басы алынған 2,0 және одан 

көп 
2,0 - 0,7-ден 
кем 

- 

Теңіз алабұғасы:    
ішек-қарын алынған 0,8 - 0,8-0,12 
басы алынған 0,6 - 0,6-0,10 
Бекіре ішек-қарын алынған 6,0 6,0 және 

одан кем 
- 

Пичша:    
ішек-қарны тазартылған 1,4 - 1,4 и менее 
басы алынған 1,0 - 1,0 и менее 
Көкшұбар балық (Ряпушка) 
(Обь немесе Турухан 
майшабағы, рипус, зельдь) 
бөлінбеген 

0,16 астам - 0,16 и 
менее 

Сайда:    
өңделмеген 
(мұздатылғаннан басқа) 

1,7 - 1,7 и менее 

ішек-қарны тазартылған 1,4 - 1,4 и менее 
ішек-қарын басы алынған 1,0 - 1,0 и менее 
Аршылған Шоқыр 3,5 3,5 және 

одан аз 
- 

Бөлінбеген албырт, арқан 
балық (лосось) 

3,0 және одан 
көп 

- Менее 3,0 

Майшабақ азов-қара 
теңіздік (дон, днепр, дунай, 
керчен) өңделген 

0,13 астам 0,13-0,10 Менее 0,10 

Нәлім (треска):    
өңделмеген 
(мұздатылғаннан басқа) 

1,7 - 1,7 и менее 

ішек-қарны тазартылған 1,4 - 1,4 и менее 
басы алынған 1,0 - 1,0 и менее 
Чавыча:    
бөлінбеген 6,0 6,0 және 

одан кем 
- 

 
 

ішек-қарны тазартылған 5,1-ден астам 5,1 және 
одан кем 

- 

Тірі, шикі, салқындатылған және мұздатылған балықты 12-кестеде 
көрсетілген талаптарға сәйкес салмағы бойынша бөлуге рұқсат етіледі. 
 

Кесте 12 - Тірі, шикі, салқындатылған және мұздатылған балықты 
салмағы бойынша бөлу 
  Балықтың атауы, бөлшектеу түрі Салмағы, кг 

Ішек-қарны аршылған, басы алынған 
Зубатка 

3,0-ден кем 

 3,0 және одан көп 
Бассыз теңіз алабұғасы 0,15-тен 0,3-ке дейін 
 0,3-тен 0,5-ке дейін  
 0,5-тен 0,7-ге дейін  
 0,7 
Ішек-қарын, басы алынған галибут 1,0-ден кем 
 1,0-ден 2,0-ге дейін. 
 2,0-ден астам 
Пичша ішек-қарын басылмаған 0,3-тен 0,5-ке дейін. 
 0,5-тен 1,0-ге дейін  
 Астам 1,0 
Кида ішек-қарын, басы алынған 1,2-ден кем 
 1,2-ден 2,3-ке дейін. 
 2,3 
Бөлінбеген Сардинелла 0,2-ден кем 
 0,2-ден 0,3-ке дейін. 
 0,3-тен 0,4-ке дейін қосу. 
 Астам 0,4 
Атлантикалық бөлінбеген майшабақ 0,2-ден кем 
 0,2-ден 0,3-ке дейін. 
 0,3 
Скумбрия Атлантикалық бөлінбейтін 0,4 кем 
 0,4 - тен 0,6-ға дейін. 
 0,6 
Скумбрия Атлантикалық басы жоқ 0,3-тен кем 
 0,3 және одан да көп 
Бассыздандырылған нәлім (треска) 0,3-тен 0,5-ке дейін. 
 0,5-тен 1,0-ге дейін қосу. 
 1,0-ден 2,0-ге дейін қосу. 
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 2,0-ден 3,0-ге дейін қосу. 
 Астам 3,0 

 
Тірі, шикі, салқындатылған және мұздатылған балық - акваөсіру өнімі 

салмағы бойынша 13-кестеде көрсетілген талаптарға сәйкес бөлінеді. 
 

Кесте 13 - Тірі, шикі, салқындатылған және мұздатылған балық - 
акваөсіру өнімін салмағы бойынша жіктеу 
  Балықтың атауы Салмағы, кг 

Ақ Амур 0,25-тен 0,60-қа дейін. 
Амур ақ таңдаулы 0,60 астам 
Будан балық (Бестер)* 1,2-ден 1,4-ке дейін қосу. 
Таңдаулы Бестер 1,4 
Буффало таңдау 0,6 
Үлкен Буффало 0,60 - дан 0,45-ке дейін. 
Буффало орташа 0,45-тен 0,25-ке дейін. 
Тұқы 0,25-тен 0,60-қа дейін. 
Таңдалған тұқы 0,60 астам 
Күміс мөңке 0,10-дан 0,25-ке дейін. 
Іріктелген күміс мөңке 0,25 
Тоған сазаны 0,25 және одан да көп 
Арна сомы 0,25 және одан да көп 
Дөңмаңдай 0,25-тен 0,60-қа дейін. 
Таңдаулы дөңмаңдай 0,60 астам 
Севан көлінен басқа Форель 0,12-ден 0,25-ке дейін. 
Ірі хан балық (Форель) 0,25-тен 0,80-ге дейін 
Таңдаулы Форель 0,80 астам 

* Ішек қарны алынған басы алынбаған будан балықтың салмағы 1,0 кг 
кем болмау керек. 

Бақылау сұрақтары: 
 

1. Ішек-қарны алынған ірі бекіре балығының салмағы 
а) 5,0 кг астам 
ә) 3,0 кг астам 
б) 6,0 кг астам 
в) 2,5 кг астам 
2. Бөлінбеген ұсақ албырт, арқан балықтың (лосось) салмағы 
а) 3,0 кг кем 
ә) 2,0 кг кем 
б) 5,0 аспайды 
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 2,0-ден 3,0-ге дейін қосу. 
 Астам 3,0 

 
Тірі, шикі, салқындатылған және мұздатылған балық - акваөсіру өнімі 

салмағы бойынша 13-кестеде көрсетілген талаптарға сәйкес бөлінеді. 
 

Кесте 13 - Тірі, шикі, салқындатылған және мұздатылған балық - 
акваөсіру өнімін салмағы бойынша жіктеу 
  Балықтың атауы Салмағы, кг 

Ақ Амур 0,25-тен 0,60-қа дейін. 
Амур ақ таңдаулы 0,60 астам 
Будан балық (Бестер)* 1,2-ден 1,4-ке дейін қосу. 
Таңдаулы Бестер 1,4 
Буффало таңдау 0,6 
Үлкен Буффало 0,60 - дан 0,45-ке дейін. 
Буффало орташа 0,45-тен 0,25-ке дейін. 
Тұқы 0,25-тен 0,60-қа дейін. 
Таңдалған тұқы 0,60 астам 
Күміс мөңке 0,10-дан 0,25-ке дейін. 
Іріктелген күміс мөңке 0,25 
Тоған сазаны 0,25 және одан да көп 
Арна сомы 0,25 және одан да көп 
Дөңмаңдай 0,25-тен 0,60-қа дейін. 
Таңдаулы дөңмаңдай 0,60 астам 
Севан көлінен басқа Форель 0,12-ден 0,25-ке дейін. 
Ірі хан балық (Форель) 0,25-тен 0,80-ге дейін 
Таңдаулы Форель 0,80 астам 

* Ішек қарны алынған басы алынбаған будан балықтың салмағы 1,0 кг 
кем болмау керек. 

Бақылау сұрақтары: 
 

1. Ішек-қарны алынған ірі бекіре балығының салмағы 
а) 5,0 кг астам 
ә) 3,0 кг астам 
б) 6,0 кг астам 
в) 2,5 кг астам 
2. Бөлінбеген ұсақ албырт, арқан балықтың (лосось) салмағы 
а) 3,0 кг кем 
ә) 2,0 кг кем 
б) 5,0 аспайды 

 
 

в) 1,0 кг кем 
 
3. Ішек қарны алынған ірі Балтық арқан балығының салмағы 
а) 8,0 кг 
ә) 5,0 кг 
б) 6,0 кг 
в) 11 кг 
 
4. Басы алынған теңіз алабұғасының салмағы 
а) 0,15-0,7 кг дейін 
ә) 0,3-3,0 кг дейін           
б) 1,0-2,0 кг дейін 
в) 0,2-0,4 кг дейін 
 
5. Атлантикалық бөлінбеген майшабақтың салмағы 
а) 0,15-0,7 кг дейін 
ә) 0,3-3,0 кг дейін           
б) 1,0-2,0 кг дейін 
в) 0,2-0,4 кг дейін 
 
6. Ішек-қарын, басы алынған галибут балығының салмағы 
а) 0,15-0,7 кг дейін 
ә) 0,3-3,0 кг дейін           
б) 1,0-2,0 кг дейін 
в) 0,2-0,4 кг дейін 
 
7. Тоған сазанының салмағы, кг 
 
8. Ірі хан балығының (форель) салмағы, кг 
а) 0,25 кг басталады 
ә) 0,80 кг басталады 
б) 1,0 кг дейін 
в) 0,4 кг дейін 
 
2.6 Балықтың минималды ұзындығына қойылатын талаптар 
Тірі, шикі, салқындатылған және мұздатылған балықтың ең аз 

ұзындығы 14-кестеде көрсетілген мәндерге сәйкес келуі тиіс. 
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Таблица 14 - Балықтың минималды ұзындығы 
   Балықтың атауы Ұзндығы, см, кем емес 

 Бөлшектенбеген, 
ішек-қарны алынған 

Басы, ішек-қарны 
алынған 

бөлшектенген 
Альбула 17 - 
Аргентина 17 - 
Баркус 20 17 
Белоция 20 15 
Мұхиттық қотпа балық 20 17 
Бесуго 20 17 
Большеглаз 25 17 
Мұхиттық бұқа 20 17 
Вомер 14 - 
Джакас 20 14 
Дрепана 17 - 
Сарыауыз майшабақ 
(Желтоперка) 

10 - 

Атлант жасыл көзді 10 - 
Қабан-балық 17 25 
Қиыр Шығыс Камбала * 10 
Капитан-балық 35 25 
Каранкс 20 15 
Кубалық мөңке 14 - 
Фыкач 20 15 
Қызыл көз 17 17 
Кубера 20 14 
Лаврак 20 - 
Латилида 20 14 
Мұзды балық 20 17 
Летрин 20 - 
Теңіз жағасы 20 17 
Лехия 20 17 
Парақ 14 - 
Лутян сары құйрықты 
және мұхиттық 

20 14 

Луфарь 17 - 
Макрурус - 15 
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Таблица 14 - Балықтың минималды ұзындығы 
   Балықтың атауы Ұзндығы, см, кем емес 

 Бөлшектенбеген, 
ішек-қарны алынған 

Басы, ішек-қарны 
алынған 

бөлшектенген 
Альбула 17 - 
Аргентина 17 - 
Баркус 20 17 
Белоция 20 15 
Мұхиттық қотпа балық 20 17 
Бесуго 20 17 
Большеглаз 25 17 
Мұхиттық бұқа 20 17 
Вомер 14 - 
Джакас 20 14 
Дрепана 17 - 
Сарыауыз майшабақ 
(Желтоперка) 

10 - 

Атлант жасыл көзді 10 - 
Қабан-балық 17 25 
Қиыр Шығыс Камбала * 10 
Капитан-балық 35 25 
Каранкс 20 15 
Кубалық мөңке 14 - 
Фыкач 20 15 
Қызыл көз 17 17 
Кубера 20 14 
Лаврак 20 - 
Латилида 20 14 
Мұзды балық 20 17 
Летрин 20 - 
Теңіз жағасы 20 17 
Лехия 20 17 
Парақ 14 - 
Лутян сары құйрықты 
және мұхиттық 

20 14 

Луфарь 17 - 
Макрурус - 15 

 
 

Макруронус - 20 
Минтай * 15 
Капель 10 - 
Мольва 17 - 
Қиыр Шығыс Навага * 17 
Теңіз суы 14 12 
Нигрита 30 23 
Мармара нототениясы 25 18 
Тас алабұға 20 14 
Өзен алабұғасы, көл 12 - 
Ошибень - 40 
Пагрус 17 - 
Парго 20 14 
Пеламида 20 17 
Бұрыш 20 16 
Перра 20 16 
Әтеш теңіз, илиша - 17 
Полинемус 20 14 
Помпано күміс 20 14 
Помадазис 20 14 
Пристипома 17 - 
Путассу 17 17 
п 17 - 
Ронко 14 - 
Рубия 20 - 
Қылыш-балық 60 48 
Сайра 17 - 
Дунай сазаны 30 - 
Салилота - 25 
Атлантикалық Сардина 16 12 
Мароккалық Сардина 12 - 
Мексикалық Сардина 12 - 
Сардинелла 16 16 
Сардинопс 16 12 
Сардина (иваси) 17 - 
Сериола 30 24 
Сериолелла 20 17 
Селар-балық 15 - 
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Үнді шөп 12 - 
Сиганус 20 17 
Сквама 20 17 
Мұхиттық смарид 20 17 
Украинаның барлық су 
қоймаларының синеці 

24 - 

Атлантикалық Скумбрия 20 17 
Скумбрия 
дальневосточная 

20 17 

Куриль скумбриясы 20 17 
Мұхиттық ставрид 20 17 
Сладкогуб 20 - 
Снэк 30 21 
Күнсүйгіш балық 
(Солнечник) 

20 17 

Строма 20 16 
Тайл-фиш 20 17 
Егеубалық (Терпуг)  * 17 
Атлант нәлімі 14 - 
Турбо 20 16 
Умбрина 20 17 
Теңіз жыланы 30 28 
Теңіз хан балығы 
(форель) 

20 17 

Күміс Хек 20 17 
Тынық мұхиттық Хек 
балығы  

20 17 

Хинис 20 17 
Атлант эпигонусы 14 - 
Тынық мұхит эпигонус 14 - 

        Ең аз ұзындық балық аулау ережелерімен немесе халықаралық 
конвенциялармен белгіленеді. 

Ұзындығы немесе салмағы бойынша бөлінбейтін балықтар 
Ақтан басқа Амур балығы 
Хамса балық (Анчоус) 
Барабуля (султанка) 
Ақбалық (Белорыбица) 
Әзірбайжан және Арал ақ көзді 
Ақсерке, қортпа балық (Белуга) 
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Үнді шөп 12 - 
Сиганус 20 17 
Сквама 20 17 
Мұхиттық смарид 20 17 
Украинаның барлық су 
қоймаларының синеці 

24 - 

Атлантикалық Скумбрия 20 17 
Скумбрия 
дальневосточная 

20 17 

Куриль скумбриясы 20 17 
Мұхиттық ставрид 20 17 
Сладкогуб 20 - 
Снэк 30 21 
Күнсүйгіш балық 
(Солнечник) 

20 17 

Строма 20 16 
Тайл-фиш 20 17 
Егеубалық (Терпуг)  * 17 
Атлант нәлімі 14 - 
Турбо 20 16 
Умбрина 20 17 
Теңіз жыланы 30 28 
Теңіз хан балығы 
(форель) 

20 17 

Күміс Хек 20 17 
Тынық мұхиттық Хек 
балығы  

20 17 

Хинис 20 17 
Атлант эпигонусы 14 - 
Тынық мұхит эпигонус 14 - 

        Ең аз ұзындық балық аулау ережелерімен немесе халықаралық 
конвенциялармен белгіленеді. 

Ұзындығы немесе салмағы бойынша бөлінбейтін балықтар 
Ақтан басқа Амур балығы 
Хамса балық (Анчоус) 
Барабуля (султанка) 
Ақбалық (Белорыбица) 
Әзірбайжан және Арал ақ көзді 
Ақсерке, қортпа балық (Белуга) 

 
 

Беріш балығы 
Бұзаубас балық (Бычок) 
Верхогляд 
Ойықтыіс балық (Вырезуб) 
Каспий албырты (Голец  - паля, кунжа, мальма) 
Құнысбалық (Горбуша) 
Тарғақ балық (Елец (мегдым)), Сібірдің су қоймаларынан басқа 
Теңіз таутаны (Ерш) 
Қиыр Шығыс таутаны (Ерш) 
Жыланбас балық (Змееголов) 
Зубатка  
Тұқымдас балық (Калуга) 
Камбала (Қиыр Шығыстан басқа) 
Камбала-таутан (ерш) 
Адам өлтіруші кит (Киллер кит) 
Тұқы (карп)* 
Кижуч 
Жылқы балық 
Корюшка 
Қиыр Шығыс тікен балық (кефаль (пиленгас)) 
Қиыр Шығыс Красноперка 
Құмжа 
Қызылқанат балық (Краснопер) 
Кутум 
Ленок 
Каспий албырты 
Курин Лох 
Каспий жиегі 
Лимонема 
Луфарь 
Көкбас (Маринка) 
Мерланка 
Жыланбалық (Минога) 
Солтүстік Навага 
Нәлім 
Келмен балық (Нерка) 
Омул 
Осман 
Галибут 
Пальцепер 
Пелядь  
Пинагор 
Пыжян 
Каспий балығы, Азов-Қара теңіз балығы 
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Сайра 
Салака 
Сарған (ине) 
Азов-Қара теңіз майшабағы (пузанок) 
Ақ теңіз майшабағы 
Ақ сақа балығы (Сиг) 
Сима 
Ақшабақ (Снеток) 
Стерлет 
Сырть (балықшылық балық) 
Таймен 
Дөңмаңдай (толстолобик)* 
Полярлық нәлім (сайка) 
Тугун 
Тунец 
Тюлька 
Көмір балығы 
Алабалық, хан балық, бақтақ (Форель) 
Хамса 
Қарауыз (Хариус) 
Таймен балық (Храмуля) 
Чир (щекур) 
Қылышбалық (Чехонь) Азов-Қара теңіз 
Балықты бірінші, екінші және үшінші топтардың ұсақ - түйегіне бөлу-15-
кестеге сәйкес жүргізіледі. 

 
15-кесте - Балықты бірінші, екінші және үшінші топтардың ұсақ-

түйегіне бөлу 
   І топ ұсақ 

түйегі 
ІІ топ ұсақ түйегі ІІІ топ ұсақ-түйегі 

Қызылкөз 
(подуст) 

Құсбас (Голавль) 
Өзен тікенбалығы (Ерш) 
Қиыр Шығыс және Азов 
перкаринінен басқа, көл 
тікенбалығы (ерш) 
Қиыр Шығыстан басқа, 
қызылқанат (красноперка) 
Каспий теңізінде ауланатын: 
Ақ көз 
Густера (тарань) 
Ұзындығы 19 см-ден кем 
Каспийдің қызыл кергіші 

Ішкі су айдындары мен 
жағалаудағы сулар: 
Атерина (ферина) 
 
Үйіршек (Вьюн) 
 
Ұзындығы 10 см-ден аз Капель 
 
Мөңке, шабақ балық (Пескарь) 
Песчанка 
Смарида 
Уклея 
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Сайра 
Салака 
Сарған (ине) 
Азов-Қара теңіз майшабағы (пузанок) 
Ақ теңіз майшабағы 
Ақ сақа балығы (Сиг) 
Сима 
Ақшабақ (Снеток) 
Стерлет 
Сырть (балықшылық балық) 
Таймен 
Дөңмаңдай (толстолобик)* 
Полярлық нәлім (сайка) 
Тугун 
Тунец 
Тюлька 
Көмір балығы 
Алабалық, хан балық, бақтақ (Форель) 
Хамса 
Қарауыз (Хариус) 
Таймен балық (Храмуля) 
Чир (щекур) 
Қылышбалық (Чехонь) Азов-Қара теңіз 
Балықты бірінші, екінші және үшінші топтардың ұсақ - түйегіне бөлу-15-
кестеге сәйкес жүргізіледі. 

 
15-кесте - Балықты бірінші, екінші және үшінші топтардың ұсақ-

түйегіне бөлу 
   І топ ұсақ 

түйегі 
ІІ топ ұсақ түйегі ІІІ топ ұсақ-түйегі 

Қызылкөз 
(подуст) 

Құсбас (Голавль) 
Өзен тікенбалығы (Ерш) 
Қиыр Шығыс және Азов 
перкаринінен басқа, көл 
тікенбалығы (ерш) 
Қиыр Шығыстан басқа, 
қызылқанат (красноперка) 
Каспий теңізінде ауланатын: 
Ақ көз 
Густера (тарань) 
Ұзындығы 19 см-ден кем 
Каспийдің қызыл кергіші 

Ішкі су айдындары мен 
жағалаудағы сулар: 
Атерина (ферина) 
 
Үйіршек (Вьюн) 
 
Ұзындығы 10 см-ден аз Капель 
 
Мөңке, шабақ балық (Пескарь) 
Песчанка 
Смарида 
Уклея 

 
 

 
Көкшеу (Синец (сопа)) 
 
Қылышбалық (Чехонь) 

Балық аулау ережелерімен 
аулауға шектелмеген, ұзындығы 
12 см-ден кем барлық балықтар 
Мұхиттың кәсіптік ауланатын 
балықтары:ұзындығы 17 см-ден 
кем мұхиттық кәсіпшілік 
балықтары 

 
Балықтың ұзындығы мен массасын анықтау 
Балықтың ұзындығы мен массасын анықтау - ГОСТ 7631, ГОСТ 31339 
сәйкес. 
Балықтың ұзындығы ГОСТ 427 сәйкес сызғышпен өлшенеді: 

Басы бар балықты - шұңқырдың жоғарғы жағынан каудальды қырдың 
ортаңғы сәулелерінің негізіне дейін түзу сызық бойымен өлшейді; 

Басы кесілген балықты - омыртқа деңгейіндегі түзу сызық бойымен, 
бас кесігінің шетінен каудальды қыртыстың ортаңғы сәулелерінің негізіне 
дейін өлшейді. 
Балықтың массасы ГОСТ 29329 сәйкес таразыда жеке анықталады. 
 
Бақылау сұрақтары: 
1. Бөлшектенбеген, ішек-қарны алынған өзен алабұғасының ең төменгі 
ұзындығы, см 
а) 12 см 
ә) 22 см 
б) 6 см 
в) 32 см 
 
2. Басы, ішек-қарны алынған атлантикалық скумбрияның ең төменгі 
ұзындығы 
а) 17 см 
ә) 12 см 
б) 15 см 
в) 13 см 
 
3. Бөлшектенбеген, ішек-қарны алынған сарыауыз майшабақтың 
(желтоперка) ең төменгі ұзындығы 
а) 11 см 
ә) 9 см 
б) 15 см 
в) 10 см 
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4. Басы, ішек-қарны алынған минтай балығының ең төменгі ұзындығы, см 
а) 11 см 
ә) 9 см 
б) 15 см 
в) 10 см 
 
5. Ұзындығы немесе салмағы бойынша бөлінбейтін балықты атаңыз 
а) Сардинелла 
ә) Сайра 
б) Хамса балық (Анчоус) 
в) Қызғылт балық 
 
6. ІІІ топ ұсақ-түйегіне жататын балық 
а) Құсбас (Голавль) 
 
ә) Үйіршек (Вьюн) 
б) Қызылкөз (подуст) 
в) Ақ көз 
 
7. Басы бар балықтың ұзындығын өлшеу 
а) шұңқырдың жоғарғы жағынан каудальды қырдың ортаңғы 
сәулелерінің негізіне дейін түзу сызық бойымен өлшейді; 
ә) омыртқа деңгейіндегі түзу сызық бойымен, бас кесігінің шетінен 
каудальды қыртыстың ортаңғы сәулелерінің негізіне дейін өлшейді. 
б) шұңқырдың төменгі жағынан каудальды қырдың ортаңғы сәулелерінің 
негізіне дейін түзу сызық бойымен өлшейді; 
в) омыртқа деңгейіндегі түзу сызық бойымен, қыртыстың үстіңгі 
сәулелерінің негізіне дейін өлшейді. 
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4. Басы, ішек-қарны алынған минтай балығының ең төменгі ұзындығы, см 
а) 11 см 
ә) 9 см 
б) 15 см 
в) 10 см 
 
5. Ұзындығы немесе салмағы бойынша бөлінбейтін балықты атаңыз 
а) Сардинелла 
ә) Сайра 
б) Хамса балық (Анчоус) 
в) Қызғылт балық 
 
6. ІІІ топ ұсақ-түйегіне жататын балық 
а) Құсбас (Голавль) 
 
ә) Үйіршек (Вьюн) 
б) Қызылкөз (подуст) 
в) Ақ көз 
 
7. Басы бар балықтың ұзындығын өлшеу 
а) шұңқырдың жоғарғы жағынан каудальды қырдың ортаңғы 
сәулелерінің негізіне дейін түзу сызық бойымен өлшейді; 
ә) омыртқа деңгейіндегі түзу сызық бойымен, бас кесігінің шетінен 
каудальды қыртыстың ортаңғы сәулелерінің негізіне дейін өлшейді. 
б) шұңқырдың төменгі жағынан каудальды қырдың ортаңғы сәулелерінің 
негізіне дейін түзу сызық бойымен өлшейді; 
в) омыртқа деңгейіндегі түзу сызық бойымен, қыртыстың үстіңгі 
сәулелерінің негізіне дейін өлшейді. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ІІІ БӨЛІМ. Балық өнімдерін шығару бойынша технологиялық 
операциялар 

3.1 Балық және балық өнімдерін өндіру процесіне қойылатын 
қауіпсіздік талаптары 
     Балық және балық өнімдерінің қауіпсіздігі оны өндіру процесінде: 
      1) балық және балық өнімдерін өндірудің барлық сатыларында 
(учаскелерінде) оларды жүзеге асырудың технологиялық процестері мен 
режимдерін таңдау; 
     2) өндірілетін тамақ өнімдерінің ластануын болдырмайтын 
технологиялық процестердің оңтайлы дәйектілігін таңдау; 
     3) технологиялық жабдықтардың жұмысын бақылау; 
     4) балық өнімдерін өндіруге қажетті шикізат және тағамдық қоспаларды 
сақтау шарттарын сақтау; 
     5) балық және балық өнімдерін өндіру процесінде пайдаланылатын 
өндірістік үй-жайларды, технологиялық жабдықтарды және мүкәммалдарды 
балық өнімдерінің ластануын болдырмайтын жағдайда ұстау; 
    6) өндірістік үй-жайларды дезинфекциялаудың, дезинсекциялаудың және 
дератизациялаудың балық және балық тағамдарын өндіруде 
пайдаланылатын технологиялық жабдықтар мен мүккәмалдарды 
санитариялық өңдеудің және дезинфекциялаудың, тәсілін және кезеңділігін 
таңдау. Санитарлық өңдеу, дезинфекциялау, дезинсекциялау және 
дератизациялау балық өнімдерінің ластану қауіпін болдырмау үшін 
жеткілікті кезеңділікпен жүргізілуі тиіс. Санитарлық өңдеу, 
дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау кезеңділігін 
өндіруші белгілейді; 
      Балық өнімдерін өндіру кезінде денсаулық сақтау саласының уәкілетті 
орган тіркеуден өткізген тағамдық қоспаларды ғана пайдалану қажет. 
      Балықты басынан ажырату және ішек-қарнынан тазарту ветенариялық-
санитарлық және санитарлық-гигиеналық талаптарды сақтай отырып 
жүргізілуі тиіс. 
      Балықты бөлшектеу және турау балық етінің контаминациясын және 
бұзылуын болдырмайтындай етіп жүргізілуі тиіс. Жұмыс үстелінде еттің 
жиналуына жол берілмейді, олар дайындалғаннан кейін одан әрі өңдеуге 
жіберіледі. 
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санитарлық және санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормаларға сәйкес 
келуі тиіс. 
     Кемелерде балауса балықтар (шикізат) өндіру мынадай талаптарға сәйкес 
келуі тиіс: 
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      адам денсаулығына қауіпті гельминттар табылған, улы балықтар, 
ауланған балықтар су түбі топырағымен немесе мұнай өнімдерімен 
контаминацияланған жағдайда осы Техникалық регламентте белгіленген 
тұтынушының денсаулығына қауіпті тағам шығару мүмкіндігінің алдын 
алатын шаралар қабылдануы тиіс; 
      барлық жіберілген бұзушылықтар тіркеліп, ауланған балықтарды немесе 
дайын өнімдері портқа түсіру кезінде тиісті тұлғаға хабарлануы тиіс; 
      түсіру процесі өнеркәсіптік балық аулау өнімдерінің контаминациясын 
болдырмауы, күн көзінен және атмосфералық әсерлерден қорғауды және 
оны сақтаудың тиісті температуралық жағдайын қамтамасыз етуі тиіс. 
      Салқындатылған балықты өндіруде мынадай талаптар орындалуы тиіс: 

- тунец, парусник, макрель, марлин, қылыш-балық және шеміршекті 
балықтар ауланғаннан соң тез арада қансыздандырылуы тиіс; 

- бекіре балықтарының (стерлядтан басқасы) қансыздануы және ішкі 
құрылысы мен сфинктері алынуы тиіс; 

- қара балық, илиша, осман және храмуль тек ішек-қарнынан тазаланып 
дайындалады; ішкі құрылысы, уылдырық, шәует және қара жабыны 
мұқият тазаланады және жойылады, илиша мен храмуляның бастары 
алынуы және жойылуы тиіс; 

      ұзындығы 53 сантиметрден жоғары жайын балықтар ішек-қарнынан 
тазаланып дайындалады. 
    Мұздатылған балық және балық өнімдерін өндіру кезінде мынадай 
талаптар орындалуы тиіс: 
      мүшелеу учаскесі ауызсумен немесе таза сумен қамтамасыз етілуі тиіс; 
      мұздату -30 о С-тан жоғары емес температурада өнімнің қабатына 
жеткенге дейін -18 о С-тан жоғары емес температурада жүргізіледі; 
      мұздатуды табиғи жағдайда балық ауланған орында табиғи жағдайда -
12 о С-тан жоғары емес температурада мұзды, жақсы желдетілген алаңда 
немесе желдің өтінде жүргізуге болады. 
      Балық және балық өнімдерін мұздату қажетті өндірістік сатыларды 
аяқтағаннан кейін жүргізілуі тиіс. Шикізат өндіріске түскен сәттен бастап 
мұздатқышқа салынғанға дейін 4 сағат өтпеуі тиіс. 
      Тұздалған және маринадталған өнімдерді дайындау кезінде салмағы 1 
киллограмнан асатын тоғанда өсірілген балық тұздау алдына бөлшектенуі 
тиіс. 
      Тазалау, тұздықты дәмдеу және салқындату бекітілген өндіріс 
технологиясына сәйкес жүзеге асырылғаны жөн. 
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      Ақ амур, тұқы, жайын және дөңмаңдайдан жасалған ысталған, 
қақталған, кептірілген тағам өнімдері оларды бөлшектегеннен соң ғана 
дайындалады. 
      Ыстықтай ыстау кезіндегі балық қабатындағы температура +80 о С-тан 
кем болмауы тиіс. 
      Дайын өнімді +20 о С-тан жоғары емес температураға дейін тез суытып, 
буып-түйеді және тоңазытқыш камераға жібереді. Ыстықтай ысталған 
балықты +2-ден -2 о С-қа, салқындатып ысталған балықты 0-тан -5 о С-қа 
дейінгі температурада сақтайды. 
      Ыстық ысталған балықты мұздатылғанға дейін 12 сағаттан артық 
сақтауға жол бермейді. 
      Ыстықтай және жартылай ыстық ысталған балықтарды қайта буып-
түюге тыйым салынады. 
      Балық уылдырығы таза ыдысқа жиналып, цехқа салқындатылған күйінде 
жеткізіледі. 
      Уылдырықты салғаннан бастап оны пастерлегенге дейінгі уақыт 2 
сағаттан аспауы тиіс. 
      Бекіре балығының уылдырығы тек тіршілік белгілері бар тірі 
балықтардан дайындалған шикізат уылдырығынан дайындалады. 
      Балық, балық шикізатын өнеркәсіптік қайта өңдеу және балық өнімдерін 
өндіру Қазақстан Республикасының кологиялық заңнамасының талаптарына 
сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 
      Балық өнімдерін өндіру процесінде алынған қалдықтар су өтпейтін 
танбаланған ыдыстарға жиналуы және жиналу өндірістік үй-жайлардан 
жойылуы тиіс. 
      Қалдықтар шикізаттан және дайын өнімдерден бөлек салқындатылатын 
камераларда сақталуы тиіс. Қалдықтарды салқындатпай жабық ыдыста 2 
сағаттан артық емес сақтауға болады. 
      Қалдықтарды сақтау және жою шарттары тамақ өнімдерінің ластануына, 
адамның өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруіне, сондай-ақ қоршаған 
ортаның ластану мүмкіндігіне жол бермеуі тиіс. 
 

3.1.1Балық және балық өнімдерінің буып-түйілуіне, таңбалауына 
қойылатын талаптар 
      Балық және балық өнімдерін буып-түю, таңбалау "Буып-түюге, 
таңбалауға затбелгі жапсыруға және оларды дұрыс түсіруге қойылатын 
талаптар" техникалық регламентіне сәйкес жүргізіледі. 
      Балық және балық өнімдерін буып-түю олардың ластануына жол 
бермейтін жағдайларда жүргізілуі тиіс. 
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      Балық өнімдерінің орамы оның қауіпсіздігін және жарамдылық мерзімі 
ішінде бірдейлік белгілерінің өзгермеуін қамтамасыз етуі тиіс. 
      Орама материалдары мен ыдысы: 
      Балық және балық өнімінің органолептикалық қасиеттерін бұзбауы; 
      тамақ өнімдерімен жанасуға рұқсат етілген материалдардан жасалуы; 
      жеткілікті түрде берік болуы; 
      санитарлық-гигиеналық шарттарын сақтай отырып, жеке үй-жайларда 
сақталуы тиіс. 
     Жеңіл тазаланатын және дезинфекцияланатын ыдыстарды қоспағанда 
ыдыс қайта қолданылмауы тиіс. 
      Мұзбен салқындатылатын өнімді сақтау үшін пайдаланылатын ыдыс 
еріген судың жақсы ағымын қамтамасыз етуі тиіс. 
      Тұтыну орамасына: 
      осы өнімді дайындау кезінде пайдаланылмаған балықтар мен басқа да 
ингридиенттердің суретін салуға; 
      жасанды жолмен әзірленген тамақ өнімдеріне балық және балық 
өнімдерінің суретін, атауын салуға тыйым салынады. 
      Таңбалауда мынадай ақпарат болуы тиіс: 
      кәсіпшілік ауданына тиесілілігі; 
      балықтың ұзындығы мен салмағы (ірі, орташа немесе ұсақ): 
      бөлшектеу түрі; 
      мұздатылған өнім үшін таза салмағы қабыршық немесе арнайы 
сақтандыру жабынының салмағы есепке алынбай көрсетіледі. Қатқан мұз 
немесе сақтандыру жабынының салмақтық үлесі жеке көрсетілуі тиіс; 
      егер осындай ақпараттың болмауы тұтынушыны жаңылыстыруға 
ұшыратуы мүмкін болса, ерекше жағдайы немесе өңдеу түрі; 
      иондаушы сәулеленуді пайдалану туралы ақпарат; 
      тұздылық деңгейі (аз тұздалған, әлсіз тұздалған, орташа тұздалған, 
қатты тұздалған); 
      сұрып (бар болса) немесе санаты (мұздатылған балық еті үшін); 
      "вакуумда оралған" немесе "газды ортада оралған" деген жазуының 
болуы (орамада вакуум немесе газды орта пайдалану кезінде). 
 

3.1.2 Сақтауға және көлік құралдарына қойылатын қауіпсіздік 
талаптары 
      Шикізатты, дайын өнімді, орама және қосалқы материалдарды сақтау 
үшін кәсіпорындарда қойма үй-жайлары жабдықталады. 
      Тамақ шикізаты мен қосалқы материалдарды сақтау үшін сөрелер, 
тұғырықтар пайдаланылады. Тамақ шикізаты мен қосалқы материалдарды 
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      мұздатылған өнім үшін таза салмағы қабыршық немесе арнайы 
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еденге қоюға жол берілмейді. Барлық қойма үй-жайларын таза ұстау кезең-
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денсаулығына әсер етпейтін материалдардан жасалады және тегіс, жеңіл 
тазаланатын және дизенфекциялануы тиіс; 
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қамтамасыз ететін құралдармен жабдықталып, сұйықтықтың дренажын 
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    Қажеттілігіне карай тиеу арасында көлік құралдарына және/немесе 
контейнерлерге тазалау және дезинфекциялау жүргізілуі тиіс. 
     Балық және балық өнімдерін сақтау кезінде мынадай шарттарды сақтау 
қажет: 

- салқындатылған балық еріп тұрған мұз темперетурасына жақын 
температурада сақталуы тиіс; 

- мұздатылған балық және балық өнімдері -18 о С-тан жоғары емес 
температурада сақталуы тиіс; 

- тірі балық оның тіршілігін қамтамасыз ететін жағдайда ұсталынып, 
сату мерзіміне шек қойылмауы тиіс. Ыдыстар судың сапасын 
өзгертпейтін материалдардан жасалуы тиіс. 

     Сақтау үшін осы Техникалық регламенттің, тамақ өнімдерінің 
қауіпсіздігі саласындағы басқа да нормативтік құқықтық актілердің 
талаптарына сай келетін және қауіпсіздікпен қадағалауды қамтамасыз 
ететін құжаттары бар (ветеринариялық сертификат, гигиеналық қорытынды, 
тауарлық-ілеспе құжаттама) балық және балық өнімдері қабылданады. 
      Балық және балық өнімдерін сақтау кеміргіштердің, құстардың, 
жәндіктердің кіруін болдырмайтын арнайы бөлінген, осы мақсатқа 
жабдықталған, жабық, таза, осы өнімнің сақтау шарттарын бақылау үшін 
арнайы өлшеу-бақылау құралдарымен жабдықталған үй-жайларда жүзеге 
асырылады. 
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   Сақтау кезінде балық және балық өнімдерін су және кәріз құбырларының, 
жылыту құралдарының жанында, тікелей еденде, сондай-ақ қойма үй-
жайларынан тыс жерде жиып қоюға жол берілмейді. 
   Өнімді сақтауға арналған үй-жайларда, соның ішінде тоңазытқыш 
камераларда үнемі механикалық тазалау, жуу, дезинфекция, 
дезинсекциялық және дератизациялық шаралар жүргізілуі тиіс. 
 

3.2 Балықты өңдеу технологиялары 
3.2.1 Балықты алғашқы өңдеу 
Шикізатты қабылдау 
Операция мақсаты – сапалы өнім қабылдап, оның сапасын өлшеп алу. 

Шикізат ретінде шикі балық қабылданады.  
Партия деп атауы бір, сапасын куәландыратын бір құжатпен 

рәсімделген, шығарылвмның бес мерзімінен аспайтын, бір сортты, бір 
тәсілмен өңделген өнімнің белгілі бір көлемін айтамыз. Партия көлемі бір 
темір жол вагонының немесе танкердің жүк сыйымдылық шегінен аспауы 
тиіс.  

Балық сапасы бойынша МЕМСТ 7631-2008, қауіпсіздігі бойынша Кеден 
Одағының техникалық регламентіне және балық-шикізатының нормативтік-
техникалық құжаттарына сәйкес қабылданады.   

Тексеру мақсатында партияның әр жерінен еш келісімсіз, сұрыптамай 
жалпы партияның 3% көлемде қолына түскенін теріп алады. Тиеп-түсіру 
барысында механикалық зақымдалған дарақтарды алып тастап, сапасын 
анықтаған кезде есепке алмау керек.  

Балықты өңдеудің технологиялық процестері: 
Жуу, өндіріске келіп түскен балықты бетіндегі шырышынан, ласынан 

тазарту үшін жуады. Тоңазытылған балықты қолданған кезде, ол еріту 
процесінде жуылады. Балықты бөлуге дейін, бөлгеннен кейін және 
кесектерге кескеннен кейін жуады.  

Бөлу, бөлу операциясына балықтың басын, жүзгіштерін ішкі бөліктерін 
алып тастау жатады. Бұл балықтың өлшемдеріне байланысты. Балықты 
бөліп, ішкі органдарынан тазартқан соң шаяды.  

Порциялау, порциялау деп-бөлінген ірі немесе орташа балық ұшаларын 
консерві банкасына сәйкес және консерві түріне сәйкес кесу. Ұсақ балықтар 
порцияланбай банкаға бүтіндей салынады.  

Тұздау, балық консерві өндірісінде балықты ылғал тұздайды, құрғақ 
тұздайды немесе тұзды құймаға қосады. Бұл әдістердің кемшілігі аппараттың 
және тұздау процесіндегі параметрлерді бақылау күрделі 

Ұнға аунату, балық кесектерін немесе ұшаларын ұнға аунатпас бұрын 
ылғалын сорғытып сыртын құрғату қажет. Ұнға аунату балықтардың дәмдік 
сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл операция қолмен немесе 
механикаландырылған машиналарда жүргізіледі. 

Булау, балықты 3 түрлі булаумен жүргізіледі:  
1) ыстық суда. 
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2) буда.  
3) қыздырылған тұз ерітіндісінде. Буда булау балық консерві 

өндірісінде көп қолданылады. Өйткені балық етіндегі экстрактивті заттардың 
шығыны аз болады. Булау кезінде құрамындағы белок ұйып, ылғал бөлініп, 
балық еті тығыздалып ашық түске ие болады. Микроорганизмдердің кейбір 
түрі жойылады, ұша бетіндегі ткань ферменттері активсізденеді. Булау 95-98 
0С температурада жүргізіледі. 

Қуыру, томат тұздығындағы балық, балық өсімдік, майдағы балық 
консервісін жасауда балықты банкаға салмас бұрын қуырады. Балықты 
қуыратын өсімдік майының температурасы 150-1750С. Қуыру нәтижесінде 
балық ұшаларының бетінде май сіңірілген алтын-қоңыр қабықша түзілуі 
керек.  

Кептіру, кептіру қыздырылған ауамен немесе инфрақызыл сәулемен 
балықты жекелей ылғалсыздандыру процесі. Кептіру кезінде ылғал негізінен 
балықтардың беткі қабатынан бөлінеді. Кептіру сапасына балықтардың 
майлылығы әсер етеді. Балық майлы болған сайын кептіру температурасы 
төмен болуы керек.  

Қақтау, балық консерві өндірісінде қақтаудың ыстық әдісі 
қолданылады. Мұнда балықты жартылай жарылған отынның түтінімен 
өңдейді. Емен, қарағай ағаштары қолданылады. Ыстық қақтау кезінде ылғал 
булап балық еті тығыздалады.  

Ыстық қақтау процесі 3 стадиядан тұрады:  
1) 60-80 0C та кептіру оның мақсаты балықтардың сыртқы қабатын 

тығыздау және артық ылғалды шығару.  
2) 110-1500С-та пісіру, оның мақсаты балық етін жылумен өңдеу.  
3) 90-1100С-та қақтау немесе ыстау, оның мақсаты қақтау түтінін 

сіңіру. Түтіннің қақтау қасиеті құрамындағы спирт, ұшқыш, қышқыл 
заттардың әсеріне байланысты.  

Ыдысқа салу, эксгаустрлеу, жабу, стерилдеу. Натурал консерві 
өндірісінде балықты порциялап банкаға тұзбен бірге салады. Қуырылған, 
қақталған, буланған және кептірілген балықты жартылай механикаланған 
желіде қолмен салады. Балықпен толтырылған банкаларға томат тұздығын 
немесе май құяды. Банкаларды эксгаустрлеп жауып, тұмшаланғандығын 
тексеріп, стерилдеуге жібереді. 
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3.2.2 Тірі балықты аулау орындарынан балық өңдейтін 
кәсіпорындарға дайындау, қабылдау және тасымалдау 

Аулау құралдарынан тірі балықты іріктеу 
Торларға тірі балық отырғызу 

Ойықтар мен қайықтарға 
тірі балық отырғызу 

 
 
Тірі балықтарды ойықтарда  
уақытша сақтау 
                                                                                              Қабылдау пунктына жеткізу  
 

 
 
Тірі балықты қабылдау 

нуктраныда балықшылардан 
қабылдап алу  

                                                                                                                                            
 
       Тірі балықты балық өңдеу 
кәсіпорындарына жеткізу 

Тірі балықты аулау құралдарынан тасымалдаған кезде сачкалар мен 
каплерлерді қолдану қажет. 

Бекіре балықтарын аулау құралдарынан абайлап шығарып, оларды 
қолдарымен кеуде қақпақтарының астына брезент қолғаппен ұстау керек. 
Оларды желбезек астынан немесе тек құйрық бөлігінен ұстауға, сондай-ақ 
соққылауға (чекушение) тыйым салынады. 

Аулау құралдарынан тірі балықты бірден ойықтары бар бөліктері бар 
ойықтарға немесе қайықтарға жылжыту керек. 

Ауланған тірі балық дереу қабылдау және жинау пунктіне жеткізіледі. 
Аудан ауланған тірі балықты әр сорғаннан кейін қабылдау орындарына 

тапсыру керек. 
 
Кесте 16 - Тірі балықты орналастыру нормасы 

Балық түрі 

Тірі балықты орналастыру нормасы, кг/м3 
Мұзды 

ыдыратудан 1/ІІІ 
дейін және 1 / ХІ 

мұз қатқанға 
дейін, 550С 

 1/ІІІ - 15/ІІІ,   
l5/XІ - l/XІІ, 

144 0С 

15/ІІІ - 15/ХІІ, 
22 4 0С 

Табан 65 90  
Жайын 270 145 90 

Көксерке  210 110 55 
Сазан, қарабалық 215 150 132 

Қаракөз, торта 
балық 200 80  
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Балық түрі 

Тірі балықты орналастыру нормасы, кг/м3 
Мұзды 

ыдыратудан 1/ІІІ 
дейін және 1 / ХІ 

мұз қатқанға 
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Қаракөз, торта 
балық 200 80  

 
 

Орташа тәуліктік ауа температурасына байланысты қайықтар мен 
ойықтарға тірі балықты орналастыру нормалары 16-кестеде келтірілген. 

Солтүстік Қазақстанның орташа тәуліктік ауа температурасына 
байланысты қайықтар мен ойықтарға тірі балықты орналастыру нормалары 
17-кестеде келтірілген.  

Кесте 17 - Солтүстік Қазақстанның орташа тәуліктік ауа 
температурасына байланысты қайықтар мен ойықтарға тірі балықты 
орналастыру нормалары 

Балық түрі 

Тірі балықты орналастыру нормасы, кг/мэ 
Мұзды 

ыдыратудан 1/VI 
және 15/IX мұз 
қатқанға дейін, 

55°С 

1/VI - 15/VI, 
15/111 - 1S/IX, 

1440С 

- 15/VI no 15/VIII, 
213°С 

Налим 180 140 90 
Шортан 165 90 30 
Шабақ 165 90 30 

Алабұға 210 120 60 
Мөңке 200 180 100 
Табан 160 90 40 

Көксерке 210 110 55 
Сазан 210 190 130 

Жайын 270 145 50 
 
Бекіре тұқымдас балықтарды аулау құралдарынан тез арада ойыққа 

салып, әрбір тиелгеннен кейін тірі балықты қабылдау және жинау пунктіне 
не аулау орнына тікелей жақын орналасқан өңдеуші кәсіпорынға жеткізу 
керек. Балықшылардың бекіре балықтарын ішуіне жол берілмейді. 

Бекіре тұқымдас балықтарды тапсыруға арналған құжаттарда 
уылдырықты және уылдырықсыз балық даналарының түрі, массасы және 
саны бөлек көрсетіледі.  

 
3.2.3 Балық шикізатын сақтау, тасымалдау және салқындату 
 
Барлық үлгідегі кемелерде шикі балықты суыту, сақтау және 

тасымалдау т 2-ехнологиялық схема бойынша жүргізіледі. 
Ішкі су қоймаларының шикі балықтарын қабылдау пункттерінен өңдеу 

кәсіпорындарына ұсақ ұсақталған мұзбен салқындата отырып, қабылдау-
Көлік кемелерімен жеткізу. 
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Қабылдау 

Жуу 
 

Сорттау 
 

Бөлшектеу және жуу 
 

Салқындату    
Сұйық ортада        Тұзды мұз қоспасында 

 
салқындатылған     мұзды суда Мұзда 
суда      
    

             Тұзды мұз      
                                                                               қоспасымен  
                                                                      салқындатылған            
                                                                                           суда 
 

Сақтау және тасымалдау 
 
 
 

Сұйық ортада          Мұзда         Тұзды мұз қоспасында     Салқындатпай 
 
 
Технологиялық үрдістің сипаттамасы. 
Қабылдау. Балық тасымалдау кемесінің бортында ГОСТ7631 

стандартына сәйкес балық аулау партиялары бойынша шикі балықты өңдеу 
немесе қабылдау-тасымалдау жұмыстары жүргізіледі. Қолданыстағы 
балықтың сапасы  техникалық шарттарға сәйкес келуі керек. 

Жуу. Жуу процесі балықты аулағаннан кейін жүргізіледі. Лайлы 
сулардан ауланған шикі балықтарды себезгілеу құрылғыларының көмегімен 
немесе арнайы торларға балықты салып суағардың көмегімен  палубада 
бірден жуу керек. 

Сұрыптау. Шикі балықты салқындатпас бұрын  балық түріне, ұзындығы 
мен салмағына қарай  сұрыптайды (өңдеудің барлық түрлері, ұзындығы мен 
салмағы, балық аулау ережелері, техникалық шарттары). 

Сұрыптау кезінде теңіз балығы мен балық өнімдерін (теңіз шикі балығы; 
салқындатылған және мұздатылған балық) паразитологиялық инспекциялау 
әдістемесіне сәйкес балықты паразиттік организмдердің бар-жоғын және 
олардың зақымдану дәрежесін мұқият тексеру қажет. 

Бөлшектеу және жуу. Бөлшектеу және жуу балықты бөлу және жуу 
жөніндегі нұсқаулыққа (осы жинақтың N 7 нұсқаулығы) және кәсіпшілік 
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флоттың теңіз кемелеріне арналған санитарлық ережелерге толықтыруларға 
(Кемелерде теңіз өнімдерін қайта өңдеу кезіндегі санитарлық талаптар) 
сәйкес жүргізіледі. 

Салқындату. Бортқа көтерілген балықты минус 1-ден плюс 5 °C дейінгі 
температурада  кідіріссіз суытып, одан әрі сол температурада сақтау керек. 

Кемелердің салқындату жүйелерімен техникалық жабдықталуына 
байланысты балықты салқындатудың келесі әдістері қолданылады: сұйық 
ортада, мұзда, мұз тұз қоспасында салқындату. 

Шикі балықты мұзды тұз қоспасымен салқындатуәдісі-тұз бен мұз 
қоспасының өздігінен еруқұбылысына негізделген.Мұзды-тұзды мұздату 
әдісіауамен немесе тұздықта мұздату әдістерін қолдануға болмайтын 
жағдайларда өте сирек қолданылады да,сапасы төмен өнім береді. 

Сұйық ортада салқындату. Сұйық орта ретінде теңіз суы, тұзды ерітінді 
(тұщы судағы ас тұзының 2-4 пайыздық ерітіндісі), сондай - ақ судың немесе 
тұзды ерітіндінің мұзбен қоспасы  қолданылады.Теңіз суы мен балықтың 
сұйық тканінің осматикалық қысымы бірдей,сондықтан теңіз суында 
салқындатқан кезде, балықтың тұздалуы мен терісінің ісінуі болмайды. 

 Теңіз суында салқындату. Шикі балықты теңіз суында салқындату 
(балықты арнайы салқындатқыштармен салқындату) балық 
температурасының тез төмендеуін және оны сол температурада сақтауды 
қамтамасыз ететін тәсілдермен жүргізу қажет. 
 

3.3.4 Балықты бөлшектеу және жуу 
Бұл бөлімде әртүрлі тағамдық балық өнімдерін жасау үшін балықты 

кесу мен жуудың қолданылатын түрлерінің сипаттамасы берілген: 
салқындатылған, мұздатылған, тұздалған, ащы тұздау, маринадталған, 
ысталған, кептірілген балықтарды кесу және жуу тәсілдері жөніндегі 
сипаттамалар. Бұл сипаттамалар стандарттар мен техникалық шарттардың 
талаптарына сәйкес келеді, сондай-ақ салқындатылған, мұздатылған немесе 
тұздалған балықтарды  өнеркәсіптік өңдеу жұмыстарына негізделген. 

Кейбір өнімдерге тән балықты кесудің түрлері мен әдістері стандарттар 
мен техникалық шарттарда, сондай-ақ осы өнімдерді өндіруге арналған 
технологиялық нұсқаулықтарда көрсетілген. 

Балықты механикаландырылған тәсілмен бөлшектеу- бөлшектеу 
машиналарында жүргізіледі. 

 
 
Балықты бөлшектеу барысындағы жеке операциялар 

механикаландырылған қолмен немесе қолмен біріктіре отырып жұмыс 
жасайтын автоматтарда жүргізіледі. 

Балықты механикаландырылған тәсілмен бөлшектеу машиналарында 
және жеке операцияларда механикаландырылған және қолмен немесе қолмен 
біріктіре отырып автоматтарда жүргізіледі. 
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а)                                                                                   ә) 
 
 

б)                                                                                  в) 

 г) 
 
Сурет 56 – Балықтарды бөлшектеуге қолданылатын құрал-саймандар 
 
а) Балық  етін турауға арналған электр ет турағыш ә) Балықты бөлшектеуге арналған 

тақтайша б) Балықтың қабыршағынан тазалау құралы в) Жүзбеқанаттарды кесіге арналған 
қайшы г) Балықты бөлшектеуге арналған пышақ 
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57 – Сурет Балықтың жүзбеқанаттарын кесу 

 
Шикі балықты, салқындатылған балықты, сондай-ақ ауада ерітілген 

балықты бөлшектеу алдында шырыш, құм және басқа да кірді кетіру үшін 
сумен мұқият жуу керек;  мұз-су қоспасымен салқындатылған немесе суда 
ерітілген балықты жууға болмайды. Кесілген балықты кескеннен кейін 
бірден сумен шаяды.  

Балықты температурасы 200С-тан аспайтын таза ағынды немесе 
ауыстырылатын суда еріту керек, балық пен су массасының қатынасы 1:2-
ден кем болмауы керек. 

Балықты ауада 20°С - тан аспайтын температурада жібітуге рұқсат 
етіледі. 

Сүбеге, бүйірге, филеге бөлуге жататын балықты балық етінің 
қалыңдығындағы температура минус 4-тен 20С жеткенде ауада жібіту 
ұсынылады. 

Салқындатылған балықты ет қалыңдығындағы температурасы минус 1-
ден 50С-қа дейін жеткенде кесуге жіберу ұсынылады. 

Балықты бөлу кезінде бөлінетін қалдықтар (уылдырық, сүт, бауыр, өзге 
де ішектер, бас, сүйек, қабыршақтар, кесінділер, шеміршектер және басқа да 
қалдықтар) тамақ, жем немесе техникалық өнімдерді дайындау үшін 
қолданылады,оларды одан әрі пайдалану мүмкіндігін ескере отырып, 
қалдықтардың түрлері бойынша сұрыптай отырып, арнайы дайындалған 
ыдыстарға жиналады. 
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Бөлінген балықтың ұзындығы немесе салмағы дайын өнімге арналған 
стандарттардың немесе техникалық шарттардың талаптарына сәйкес келуі 
тиіс. 

"Жұтудың" айқын белгілері бар барлық балықты, іш қуысында 
гельминттер немесе олардың личинкалары бар балықтарды, сондай-ақ 
асқазандарын 2 баллдан астам тамақпен толтыратын балықтарды кесу 
жұмыстары бекітілген әдістеме бойынша жүргізіледі. 

Балықтың бұлшықет тінінде гельминттер немесе олардың личинкалары 
болған кезде мұндай балықты тамақ өнімдерін дайындауға жіберу туралы 
мәселені Теңіз балығы мен балық өнімдерін санитариялық-паразитологиялық 
Бағалау жөніндегі нұсқаулықтың талаптары негізінде технологиялық қызмет 
мамандары шешеді. 

Балықты кесу. Балық өнімдерін және балық шикізатының 
пайдаланылатын түрлерін дайындау үшін балықты қайта өңдеудің 
ұсынылған тәсілдеріне байланысты мынадай бөлшектеу түрлері қолданылуы 
мүмкін: 

Желбезегін алу (желбезексіздендіру); 
жартылай ішек; басын алу; 
ішек-қарнынан тазалау (басын қалдырыла отырып,); 
ішек және декапитация; 
кеспелерге бөлу; 
қаңқаға кесу, кеспе-қаңқаға кесу; 
семіз кесу әдісі; 
жартылай қабатқа бөлу; 
басымен қабатқа бөлу; 
бассыз қабатқа бөлу (бассыз); 
қалталы қабатқа бөлу; 
клипфискалық бөлу қабатына бөлу; 
филе кесу, филе-кесек; 
бүйірге кесу; 
галибут кесу; 
арқаға, жартылай арқаға, артқы филеге, тешаға және бүйірге кесу. 
 
Балықтардың жекелеген түрлері үшін дайын балық өнімдеріне арналған 

стандарттарда немесе техникалық шарттарда белгіленген өзіндік 
ерекшеліктерімен ерекшеленетін кесу түрлері қолданылуы мүмкін. 

Желбезексіздендіру. Балықты сол қолымен ұстап, оң қолымен Гилл 
қақпақтарын көтеріп, содан кейін пышақтың көмегімен ішкі бөліктерін бөліп 
алып тастайды. 

 Тазалау.Тазалау жұмысы майшабақты, сардинді, скумбрияны және 
ставридтерді кесу кезінде қолданылады. Балықты сол қолмен бастың артына 
алып, іш жағын жоғары қаратып ұстайды,, содан кейін оң қолымен арнайы 
форсункаларды немесе өткір пышақты қолданып, пекторальды қақпақтарды 
іштің іргелес бөлігімен (калтычокты қоса), ішектің бір бөлігін (асқазан мен 
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ішектің бір бөлігі бар өңеш) және гиллерді бөледі. Уылдырықты, сүтті, 
"майлы жерін" және гиллді алып тастауға жол берілмейді. 

Жартылай ішек. Майшабақта, скумбрияда, және сардинде жартылай 
ішектердің қызметі жоғары.  

Балық өңдеу барысында балық жүзу қанатынан 3 см төмен тілік арқылы 
балықты бір қолымен баса отырып көлденең қимасына дейін кеседі. 
Жарылған балықтың  ішкі құрлысындағы жеуге жарамсыз бөліктері алынып 
тасталады, уылдырығымен майлы жері алынбайды.  

Ауасыздандыру, балықтың тегіс кесілген гиллқақпақтарын ,гумеральды 
сүйектерімен басын, пекторальды қанаттарын балық денесінен бөліп алады.. 
Өңешті, асқазанды және ішектің бір бөлігін,торсылдағын, бауырды алып 
тастайды Бұл әдістер өнімнің нақты түрлеріне арналған стандарттардың 
немесе техникалық шарттардың талаптарына сәйкес рұқсат етіледі: 

балықта ішек қалдықтарын, "майын", уылдырықты немесе сүтті, қара 
пленканы, ашылмаған жүзу көпіршігі мен бүйрегін қалдыру; 

майшабақта гумерус қалдыру; 
өнеркәсіптік өңдеуге арналған мұхит кәсіпшілігінің балықтарында, 

сондай-ақ поллоктан терінің ұшынан 1-2 см жоғары қашықтықта құйрық 
қыртысын алып тастаңыз; 

 минтайды,тынық мұхиты балықтарын өңдеу барысында балықты 
кеудесінен тікелей кесіп алып тастайды.  

Бөлшектеу (басын қалдыра отырып бөлшектейді). Балықтың бауыр 
жағын пекторальды қақпақтардың арасынан кальцадан анусқа дейін мұқият 
кесіп тастаңыз, бұл іш қуысына зақым келтірмейді. Осылай кесу арқылы 
ішектерді (ішек, бауыр, екі камералы жүзу көпіршігі, уылдырық немесе сүт) 
алып тастаңыз, бүйректің бүкіл ұзындығын ашып, іш қуысын ұйыған қаннан 
мұқият тазалаңыз. 

Нақты өнім түрлерін дайындауға арналған стандарттарда немесе 
техникалық шарттарда кей жағдайларда балықтың ішек-қарнын жеген кезде 
рұқсат етіледі: 

калтычок кесу; 
жүзу көпіршігі мен бүйрегін ашуға болмайды; 
гиллді алып тастаңыз; 
ішті анустың артынан кесіңіз; майшабақ пен басқа да балықтарда-2 см-

ден аспайды; 
Сол қолымен құрсақ қуысынан уылдырық немесе сүт алыңыз, оларды 

жылжыту үшін құрылғы салыңыз. Пышақтың жартылай шеңберлі 
қозғалысымен балықтың ішкі мүшелері ұсталатын өңешті, аортаны, дәнекер 
қабықтарын кесіңіз; сол қолмен ішектерді ұстап, құйрыққа қарай қозғап, 
оларды алып тастаңыз, қалдықтарды шығару үшін тесікке бағыттаңыз; оң 
қолдың кері қозғалысымен қан бүйрегін пышақпен ашып, анальды қуыстың 
соңына дейін кесіңіз. 

Ірі балықты тұздау үшін кесу кезінде  балықты тазартқаннан және 
жуғаннан кейін, іш қуысына құрғақ тұзды енгізу үшін омыртқаның бойымен 
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(теріге зақым келтірместен) 1-2 таяз ойық немесе майлы құйрықты пункция 
жасаңыз. Салмағы 10 кг - нан асатын балықтарда 8 жұқа инъекцияға дейін, ал 
салмағы 15 кг - нан асатын үлкен балықта-12 жұқа инъекцияға дейін, лосось, 
Каспий, Балтық және көл лососьінде-омыртқаның екі жағында дорсальды 
бөлікке 6 жұқа инъекцияға дейін; тері мен қабырға сүйектеріне зақым 
келтірмеуге тырысып, доғал ағаш инемен (түйреуішпен) инъекциялар 
жасаңыз. 

Рұқсат етіледі: 
әсіресе ірі және майлы балықтарда ішті 1,5-2 см, содан кейін анальды 

құйрыққа қарай кесіңіз; 
іштің қабырғаларында майлы шөгінділері бар балықтарда ішті сол 

жағының төменгі бөлігінде кесіңіз. 
Ішек және декапитация. Балық ішек-қарыны (басын қалдырып) кесіледі, 

содан кейін басын бөліңіз немесе алдымен балықтың басын бөліп, содан 
кейін ішек алыңыз. 

Балықтың түріне және оны кесу тәсіліне байланысты (машиналардың 
көмегімен немесе қолмен) басын бөлу: 

тікелей кесілген, көлденең кесілген балық денесінің желбезек 
қақпақтарымен бірге иықтық сүйектері және кеуде қанаттары кесіледі; 

мойын сүйегінен ішке қарай өтетін пішінді (жартылай шеңберлі) 
тіліммен, Гилл қақпақтарын айналдыра отырып; етті бас, иық сүйектері мен 
калтычокты ұшасын  қалдыр кесу; 

1-3 см қашықтықта (теңіз алабұғасы үшін - 2-3 см) анальды тесікке 
немесе анустың  бөлігіне дейін созылатын қиғаш кесу, сонымен бірге басын 
иық сүйектері мен ішін, құрсақ қабырғаларының жұқа бөлігімен және 
пекторальды қыртыстармен бөліп кесу 

Бекіре балықтарында басын бірінші дорсаль деңгейінде (басында 
қалдырылған) пекторальды қақпақтармен бірге тік кесіп бөліңіз, бұл ретте 
пекторальды қақпақтардың ішкі шеміршектерін алып тастаңыз. 

Ұшаға бөлшектеу. Мұздатылған және мұздатылмаған, тұздалған, ащы 
тұздалған және маринадталған арнайы кесілген балықты, сондай-ақ 
өнеркәсіптік өңдеуге арналған балықты өндіруде қолданылады. 

Ұшаға арнайы бөлшектеу. Балықта таразыларды, каудальды қыртысты 
ортаңғы сәулелердің түбінен 1-2 см қашықтықта тік кесіп, тері деңгейіндегі 
қалған қыртыстарды алып тастаңыз, іш қуысын ашып, барлық іш қуысын 
алып тастаңыз (өт қабығына зақым келтірместен), басын иық сүйектерімен 
бөліңіз. Іш қуысын қара пленкадан, қан ұйығыштарынан (бүйректен) мұқият 
тазалаңыз. Балықтың түріне және оның денесінің пішініне байланысты бас 
"гумеральды сүйектермен бірге Желбезек қақпақтарының артындағы денеге 
тікелей кесіліп немесе бұлшықет тінін желбезек қақпақтарынан омыртқаның 
түбіне дейін қиғаш кесіліп, қаңқа кезінде ет басын сақтайды. Соңғы жағдайда 
ұшада қалған иық сүйектерін жеке кесумен алып тастауға болады, бұл ретте 
кеуде қақпағын оның негізімен бірге кесуге рұқсат етіледі. 
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(теріге зақым келтірместен) 1-2 таяз ойық немесе майлы құйрықты пункция 
жасаңыз. Салмағы 10 кг - нан асатын балықтарда 8 жұқа инъекцияға дейін, ал 
салмағы 15 кг - нан асатын үлкен балықта-12 жұқа инъекцияға дейін, лосось, 
Каспий, Балтық және көл лососьінде-омыртқаның екі жағында дорсальды 
бөлікке 6 жұқа инъекцияға дейін; тері мен қабырға сүйектеріне зақым 
келтірмеуге тырысып, доғал ағаш инемен (түйреуішпен) инъекциялар 
жасаңыз. 

Рұқсат етіледі: 
әсіресе ірі және майлы балықтарда ішті 1,5-2 см, содан кейін анальды 

құйрыққа қарай кесіңіз; 
іштің қабырғаларында майлы шөгінділері бар балықтарда ішті сол 

жағының төменгі бөлігінде кесіңіз. 
Ішек және декапитация. Балық ішек-қарыны (басын қалдырып) кесіледі, 

содан кейін басын бөліңіз немесе алдымен балықтың басын бөліп, содан 
кейін ішек алыңыз. 

Балықтың түріне және оны кесу тәсіліне байланысты (машиналардың 
көмегімен немесе қолмен) басын бөлу: 

тікелей кесілген, көлденең кесілген балық денесінің желбезек 
қақпақтарымен бірге иықтық сүйектері және кеуде қанаттары кесіледі; 

мойын сүйегінен ішке қарай өтетін пішінді (жартылай шеңберлі) 
тіліммен, Гилл қақпақтарын айналдыра отырып; етті бас, иық сүйектері мен 
калтычокты ұшасын  қалдыр кесу; 

1-3 см қашықтықта (теңіз алабұғасы үшін - 2-3 см) анальды тесікке 
немесе анустың  бөлігіне дейін созылатын қиғаш кесу, сонымен бірге басын 
иық сүйектері мен ішін, құрсақ қабырғаларының жұқа бөлігімен және 
пекторальды қыртыстармен бөліп кесу 

Бекіре балықтарында басын бірінші дорсаль деңгейінде (басында 
қалдырылған) пекторальды қақпақтармен бірге тік кесіп бөліңіз, бұл ретте 
пекторальды қақпақтардың ішкі шеміршектерін алып тастаңыз. 

Ұшаға бөлшектеу. Мұздатылған және мұздатылмаған, тұздалған, ащы 
тұздалған және маринадталған арнайы кесілген балықты, сондай-ақ 
өнеркәсіптік өңдеуге арналған балықты өндіруде қолданылады. 

Ұшаға арнайы бөлшектеу. Балықта таразыларды, каудальды қыртысты 
ортаңғы сәулелердің түбінен 1-2 см қашықтықта тік кесіп, тері деңгейіндегі 
қалған қыртыстарды алып тастаңыз, іш қуысын ашып, барлық іш қуысын 
алып тастаңыз (өт қабығына зақым келтірместен), басын иық сүйектерімен 
бөліңіз. Іш қуысын қара пленкадан, қан ұйығыштарынан (бүйректен) мұқият 
тазалаңыз. Балықтың түріне және оның денесінің пішініне байланысты бас 
"гумеральды сүйектермен бірге Желбезек қақпақтарының артындағы денеге 
тікелей кесіліп немесе бұлшықет тінін желбезек қақпақтарынан омыртқаның 
түбіне дейін қиғаш кесіліп, қаңқа кезінде ет басын сақтайды. Соңғы жағдайда 
ұшада қалған иық сүйектерін жеке кесумен алып тастауға болады, бұл ретте 
кеуде қақпағын оның негізімен бірге кесуге рұқсат етіледі. 

 
 

Басын қиғаш қимамен бастың ұшынан анальды тесікке (соңғысына 
дейін 2-3 см жетпей) қарай бөлуге болады, бұл ретте іштің жұқа 
қабырғаларын алып тастауға болады. Балықтың кейбір түрлерін қаңқаға кесу 
кезінде қабыршақсыз балықтарда (жайын, ) бетті шырыштан мұқият 
тазаланады. Бекіре балықтарын (бекіре және шоқыр) келесі тәртіппен 
бөліктерге бөліңіз. Тазартылған жуылған балықта басын пекторальды 
қырлармен бірге кесіп тастаңыз, анальды қыртысты тері деңгейінде кесіп, 
каудальды қыртысты терінің ұшынан 1-2 см жоғары тік кесумен бөліңіз. 
Содан кейін қаңқадан сүйек пластинкаларын алып тастаңыз,ол үшін бұрын 
бір қатарға арқасымен ваннаға орнатылған торға төмен салынған балықтың 
ұшаларын 90-95 0С температурадағы суда 1-2 минут ұстаңыз. Балықты судан 
шығарып, теріні зақымдамауға тырысып, барлық қателер мен ұсақ сүйек 
қалдықтарын тазалаңыз. 

Тазартылған қаңқаларды сумен жуып, салмағы 0,5 кг-ға дейін кесектерге 
кесіңіз.ірі балықтардың қаңқаларын омыртқалы шеміршектің ортасында екі 
тең бөлікке алдын-ала кесуге болады. 

Балықты филеге кесу келесі жолдармен жүзеге асырылуы мүмкін: 
1) балықты тазартып, артқы жағынан кесіп, барлық ішкі құрлысын алып 

тастаңыз. Содан кейін балықтың басын гумерус сүйектерімен, омыртқалы 
сүйекпен, каудальды қырымен және барлық басқа қырлармен бөліңіз; іш 
қуысын қара пленка мен ұйыған қаннан тазартып, оны сумен шайыңыз, содан 
кейін балықты екі тіліммен бөліңіз– филе; 

2) балықты тазартып,  бастарын алып тастап, ішек-қанынан тазалап, іш 
қуысын сумен шайыңыз; содан кейін құйрықты қоспағанда, басын, 
гумерусты және қыртыстарды бөліп алыңыз, содан кейін омыртқаның 
бойымен артқы жағынан кесіп, алдымен бір, содан кейін екінші филе 
пластинасын омыртқалы сүйек пен каудальды қырдан бөліңіз; 

3) Балықтан жеугу жарамсыз бөліктерінен тазартып алып тастаңыз және 
2-тармақта көрсетілгендей кесіңіз; бір жағынан омыртқаға дейін гилл 
қақпағының айналасында кесу және омыртқаның бойымен бойлық кесу 
жасаңыз, осылайша филе табақшасын кесіңіз; балықты төңкеріп, екінші филе 
табақшасын бөліп алыңыз; пекторальды және вентральды қақпақтарды 
кесіңіз; 

4) Балықтан тазартылып алып тастаңыз, содан кейін дорсальды және 
вентральды қақпақтардың екі жағынан бастың құйрығынан каудальды қырға 
дейін кесіп тастаңыз, содан кейін тері мен етін гилл қақпақтарына параллель 
және каудальды қырдың жанынан кесіп, филені омыртқалы сүйектен бөліңіз. 

Филе кесілгенде, омыртқада үлкен ет кесілмеуі керек, ал филе 
табақшалары тегіс, кесілмегенболуы керек. Бөлінген пластиналардан, 
алынған филеден қалған қабырға сүйектері мен сүйек негіздерін мұқият 
кесіп, дақтары мен ұйыған қандарын алып тастаңыз, филе пластиналарының 
шеттерін (жиектерін) туралаңыз; 

филе пластиналарын кесу кезінде жіңішке іш бөлігін кесуге болады; 
мұхиттық ставридада құрсақ бөлігі, макрурус пен макруронуста-қаңқаның 
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ұзындығының 1/3 бөлігіне тең құйрық бөлігі, поллок филесінен гельминттер 
мен личинкаларды алып тастаңыз,  

балық етінің тіндерінде нибелиний личинкаларының жиналған тұстарын 
, тіндердің осы бөліктерін кесіп алып тастау керек. Балық филесі терімен 
және терісіз филе болып дайындалады. Терісі жоқ филені дайындау кезінде 
теріні еттен мұқият ажыратып, еттің кесілуіне және оның кесектерінің теріде   
қалуына жол бермейді. 

Балықты жуу. Шикі балық, салқындатылған балық, сондай-ақ ауада 
ерітілген балық--- өңдеу немесе алдын-ала кесу алдында сумен мұқият 
жуылады. Балықты кескеннен кейін бірден жуу керек. 

Кәсіпорынның тоңазытқышында біраз уақыт сақталған (мұзбен 
салқындаған немесе салқындатылмаған) шикі балықты өңдеуге (кесуге) 
жіберер алдында екінші рет жуу керек. Технологиялық мақсаттарда 
қолданылатын су ГОСТ 2874 сәйкес келуі керек. 

Теңіз суын, сондай-ақ коли-индекс бойынша көрсетілген стандарт 
талаптарына жауап беретін тұщы суды; концентрациясы 10 г/дм3 хлорлы әк 
ерітіндісімен немесе хлораминмен, сондай-ақ концентрациясы 0,2-0,5 г/дм3 
бактерицидті препараттармен алдын ала зарарсыздандырылған теңіз суын 
пайдалануға жол беріледі. 

Балықты жуу үшін теңіз суын алу мұнай өнімдерімен, сарқынды 
сулармен, шіріген балдырлармен және т. б. ластанбаған учаскелерде жағадан 
алыста жүргізілуі тиіс. 

Балықты жуу үшін қалдықтар мен ағынды сулармен ластанған суды 
алуға қатаң тыйым салынады. Жуу үшін суды қабылдау белгіленген 
санитарлық ережелерді сақтай отырып жүргізілуі тиіс. 

Егер келіп түсетін судың температурасы жоғары болса, оны таза мұз 
қосу арқылы немесе машиналық тәсілмен (жылу алмастырғыштарда) 
салқындату керек. 

Балықты таза ағынды немесе жиі ауыстырылатын суда арнайы жуу 
машиналарында немесе түбі жалғатесік (торлы немесе торсыз) ванналарда 
жуу керек. Жуу машинасына су беруді балықтың қалыпты жуылуын 
қамтамасыз ету үшін реттеу керек-Балықтан қан, шырыш, басқа да лас 
дақтарды (тұнба, құм) толық алып тастау, іш қуысын мұқият жуу. 
Ванналарда балықты жуу кезінде су мен балық көлемінің немесе массасының 
арақатынасы 2:1-ден кем болмауы тиіс. Жуу ванналарындағы суды 
ластануына қарай өзгертіңіз. Балықты транспортерлерде тиісті себезгілеу 
құрылғыларының көмегімен жууға жол беріледі. Ірі балықты еденге 
орнатылған таза ағаш торларға салып, шлангтан ағын су астында берілетін су 
ағынымен жеке-жеке жуу керек. 

Ваннада жуған кезде балық филесін тор науаларға салыңыз. 
Пласт пен клипфиске бөлінген балықты щеткалармен келесі түрде 

жуыңыз. Балықты каудальды бағанадан алып, Бөлінген жағын жуу 
ваннасына көлбеу орналастырылған арнайы тақтаға салыңыз және суға 
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ұзындығының 1/3 бөлігіне тең құйрық бөлігі, поллок филесінен гельминттер 
мен личинкаларды алып тастаңыз,  

балық етінің тіндерінде нибелиний личинкаларының жиналған тұстарын 
, тіндердің осы бөліктерін кесіп алып тастау керек. Балық филесі терімен 
және терісіз филе болып дайындалады. Терісі жоқ филені дайындау кезінде 
теріні еттен мұқият ажыратып, еттің кесілуіне және оның кесектерінің теріде   
қалуына жол бермейді. 

Балықты жуу. Шикі балық, салқындатылған балық, сондай-ақ ауада 
ерітілген балық--- өңдеу немесе алдын-ала кесу алдында сумен мұқият 
жуылады. Балықты кескеннен кейін бірден жуу керек. 

Кәсіпорынның тоңазытқышында біраз уақыт сақталған (мұзбен 
салқындаған немесе салқындатылмаған) шикі балықты өңдеуге (кесуге) 
жіберер алдында екінші рет жуу керек. Технологиялық мақсаттарда 
қолданылатын су ГОСТ 2874 сәйкес келуі керек. 

Теңіз суын, сондай-ақ коли-индекс бойынша көрсетілген стандарт 
талаптарына жауап беретін тұщы суды; концентрациясы 10 г/дм3 хлорлы әк 
ерітіндісімен немесе хлораминмен, сондай-ақ концентрациясы 0,2-0,5 г/дм3 
бактерицидті препараттармен алдын ала зарарсыздандырылған теңіз суын 
пайдалануға жол беріледі. 

Балықты жуу үшін теңіз суын алу мұнай өнімдерімен, сарқынды 
сулармен, шіріген балдырлармен және т. б. ластанбаған учаскелерде жағадан 
алыста жүргізілуі тиіс. 

Балықты жуу үшін қалдықтар мен ағынды сулармен ластанған суды 
алуға қатаң тыйым салынады. Жуу үшін суды қабылдау белгіленген 
санитарлық ережелерді сақтай отырып жүргізілуі тиіс. 

Егер келіп түсетін судың температурасы жоғары болса, оны таза мұз 
қосу арқылы немесе машиналық тәсілмен (жылу алмастырғыштарда) 
салқындату керек. 

Балықты таза ағынды немесе жиі ауыстырылатын суда арнайы жуу 
машиналарында немесе түбі жалғатесік (торлы немесе торсыз) ванналарда 
жуу керек. Жуу машинасына су беруді балықтың қалыпты жуылуын 
қамтамасыз ету үшін реттеу керек-Балықтан қан, шырыш, басқа да лас 
дақтарды (тұнба, құм) толық алып тастау, іш қуысын мұқият жуу. 
Ванналарда балықты жуу кезінде су мен балық көлемінің немесе массасының 
арақатынасы 2:1-ден кем болмауы тиіс. Жуу ванналарындағы суды 
ластануына қарай өзгертіңіз. Балықты транспортерлерде тиісті себезгілеу 
құрылғыларының көмегімен жууға жол беріледі. Ірі балықты еденге 
орнатылған таза ағаш торларға салып, шлангтан ағын су астында берілетін су 
ағынымен жеке-жеке жуу керек. 

Ваннада жуған кезде балық филесін тор науаларға салыңыз. 
Пласт пен клипфиске бөлінген балықты щеткалармен келесі түрде 

жуыңыз. Балықты каудальды бағанадан алып, Бөлінген жағын жуу 
ваннасына көлбеу орналастырылған арнайы тақтаға салыңыз және суға 

 
 

малынған щеткамен іш қуысынан қара пленканы, сондай-ақ қан, шырыш 
және басқа да кірді алыңыз. 

Қан қалдықтарын кетіру үшін клипфисті жуған кезде, қалған омыртқасы 
бар құйрық бағанасы қан шыққанша бүгілуі керек (омыртқаның сынуы мен 
еттің жыртылуына жол бермеу керек). 

Бөлінген балықты жуған кезде іш қуысын  тазартуға ерекше назар 
аудару керек; омыртқа мен құрсақ үлдіріндегі қан ұйығыштарын (бүйрегін) 
тазарту үшін ,резеңке шлангімен су беру үшін жабдықталған щеткалар, 
арнайы күрекшелер, пышақтар немесе қырғыштар қолдану керек. Жуу 
ванналарындағы суды ластануына қарай үнемі ауыстырып отыру керек. 

Жуу кезінде балықты суда ұстауға рұқсат етілмейді. Жуылған балықты 
тор тасымалдағыштарда кейінгі операцияларға жіберу немесе артық суды 
ағызу үшін торларда, стек үстелдерінде, тор себеттерде немесе тесілген 
табаларда біраз уақыт ұстау, содан кейін дереу одан әрі өңдеуге жіберу керек 
 

3.3 Мұз дайындау әдісі 
Шикізат және материалдар. Мұзды дайындау үшін ауыз су, белсенді 

хлордың салмақтық үлесі кемінде 25% хлорлы әк қолданылады. 
Технологиялық мақсаттарда қолданылатын су ГОСТ 2874-82 сәйкес келуі 
керек. Коли-индекс бойынша көрсетілген стандартқа сәйкес келетін теңіз, 
сондай-ақ тұщы суды пайдалануға рұқсат етіледі. 

Табиғи мұздату жолымен мұз дайындау  
Мұз қоймасын дайындау 

  
 

     Мұнаралар мен градирнялардың 
көлбеу жазықтықтарын салу 

 
    Су жіберу                      Мұздату              Су қоймаларынан мұз          

                                                                       блоктарын әзірлеу 
 
                                                       Сақтау 

Хорлы мұз әзірлеу 
Су                                     Түссіздендірілген 10%                        Хлорлы әк 
                                    хлорлы әк ерітіндісін әзірлеу  
 
                                                  Су хлорлау 
                                                Формаларға құю 
                                               
                                                      Мұздату 
 
Блокты мұз                                                                      Қабыршақты мұз 
 
  Сақтау 
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Технологиялық процестің сипаттамасы. 
Жасанды мұз жасау. Жасанды мұзды келесі түрлерде дайындайды: 

блокты, қабыршақты, қарлы; құбырлы. 
Блокты мұзды дайындау. Бұл блоктар - тұщы немесе теңіз суларынан 

жасалған мұз. Блоктық мұзды шикі балықты ұзақ уақыт сақтау кезінде (8 
сағаттан астам), сондай-ақ тұздықтарды салқындату кезінде тиімді пайдалану 
керек. Блоктық жасанды мұзды тұзды мұз генераторларында жасау. 

Мұз қалыптарын жоғарғы шетінен 16-18 см төмен су құйып, мұздатуға 
бағыттаңыз. 

Мұздату. Суға толтырылған мұз қалыптарын тығыздығы 1,15 кг/м3 және 
температурасы минус 10-нан минус 120с-қа дейінгі ас тұзының айналымдағы 
ерітіндісі бар бакқа түсіру керек. Мұздату уақыты 16 сағаттан аспауы керек, 
қалыптардан түсіру кезінде блоктың қалыңдығындағы мұздың 
температурасы минус 10С-тан аспауы керек. 

Қалыптарды мұзбен ерітуді еріткіште 3-4 минут бойы жүргізу керек, 
еріткіштегі судың температурасы 40-50 0С болуы тиіс. 

Түсіру. Қалыптары бар раманы еріткеннен кейін ерітгіштен көтеру және 
мұз блоктарын қалыптардан түсіру керек. Блоктың массасы 50 кг-нан аспауы 
керек. Блоктар таза, күңгірт түсті, сарғыштықсыз болуы керек. 

Мұз блоктарын ұсақтау мұз ұнтақтағышта жүргізіледі. Тұрақты емес мұз 
кесектерінің ұзындығы болуы керек 

ең үлкен жағы 5 см-ден аспайды, ұсақталған мұз таза болуы керек. 
Ұсақтағыштан мұзды транспортер арқылы мұз қоймасына жіберу немесе 

тұтынушыға жөнелту. 
Мұздың мөлшерін өлшеу немесе тиелген трюмдер көлемі және мұздың 

үйілген массасы бойынша анықтау керек. 
Қабыршақты және қарлы мұзды дайындау. Қабыршақты мұз-таразы 

түрінде тұщы немесе теңіз суларынан жасалған мұз. Теңіз суынан мұздың 
температурасы минус 5 0С - тан, тұщы судан-минус 4 0С-тан жоғары емес. 

Қар мұзы-қабыршақты Сулы мұз. Теңіз суынан мұздың температурасы  
-5 , - 20С-қа дейін, тұщы судан -4, - 00С-қа дейін. 
Қабыршақты және қарлы мұздың блокқа қарағанда кейбір 

артықшылықтары бар. Үлкен бетінің арқасында,  мұзды пайдалану кезінде 
салқындату әсері жоғары. Мұздың өткір қырлары жоқ, балықтың терісіне 
зақым келтірмейді. Қабыршақты және қарлы мұзды қысқа мерзімді 
салқындату әсері қажет болған жерде қолдануға болады. Қабыршақты мұзды 
дайындау отандық немесе импорттық мұз генераторларында жүргізіледі. 

Сұйық тоңазытқыш агент буландырғыштың ішкі қуысына құбыр 
арқылы беріледі. Суару құрылғысы арқылы буландырғыштың мұз түзетін 
бетін сумен сулаңыз. Мұздату бетінен ағатын артық су құбыр арқылы ағызу 
құйғышына беріледі және рециркуляциялық жүйеге жіберіледі. Суаруға 
берілетін судың жұмыс қысымы Шығыс вентильінің алдында 0,6-2,6 кг/см2 
(0,06-0,26 МПа) болуы тиіс. Егер буландырғыштың беті кемінде 90% 
жабылса, форсункалардың жұмысы қанағаттанарлық деп есептеледі. 
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Технологиялық процестің сипаттамасы. 
Жасанды мұз жасау. Жасанды мұзды келесі түрлерде дайындайды: 

блокты, қабыршақты, қарлы; құбырлы. 
Блокты мұзды дайындау. Бұл блоктар - тұщы немесе теңіз суларынан 

жасалған мұз. Блоктық мұзды шикі балықты ұзақ уақыт сақтау кезінде (8 
сағаттан астам), сондай-ақ тұздықтарды салқындату кезінде тиімді пайдалану 
керек. Блоктық жасанды мұзды тұзды мұз генераторларында жасау. 

Мұз қалыптарын жоғарғы шетінен 16-18 см төмен су құйып, мұздатуға 
бағыттаңыз. 

Мұздату. Суға толтырылған мұз қалыптарын тығыздығы 1,15 кг/м3 және 
температурасы минус 10-нан минус 120с-қа дейінгі ас тұзының айналымдағы 
ерітіндісі бар бакқа түсіру керек. Мұздату уақыты 16 сағаттан аспауы керек, 
қалыптардан түсіру кезінде блоктың қалыңдығындағы мұздың 
температурасы минус 10С-тан аспауы керек. 

Қалыптарды мұзбен ерітуді еріткіште 3-4 минут бойы жүргізу керек, 
еріткіштегі судың температурасы 40-50 0С болуы тиіс. 

Түсіру. Қалыптары бар раманы еріткеннен кейін ерітгіштен көтеру және 
мұз блоктарын қалыптардан түсіру керек. Блоктың массасы 50 кг-нан аспауы 
керек. Блоктар таза, күңгірт түсті, сарғыштықсыз болуы керек. 

Мұз блоктарын ұсақтау мұз ұнтақтағышта жүргізіледі. Тұрақты емес мұз 
кесектерінің ұзындығы болуы керек 

ең үлкен жағы 5 см-ден аспайды, ұсақталған мұз таза болуы керек. 
Ұсақтағыштан мұзды транспортер арқылы мұз қоймасына жіберу немесе 

тұтынушыға жөнелту. 
Мұздың мөлшерін өлшеу немесе тиелген трюмдер көлемі және мұздың 

үйілген массасы бойынша анықтау керек. 
Қабыршақты және қарлы мұзды дайындау. Қабыршақты мұз-таразы 

түрінде тұщы немесе теңіз суларынан жасалған мұз. Теңіз суынан мұздың 
температурасы минус 5 0С - тан, тұщы судан-минус 4 0С-тан жоғары емес. 

Қар мұзы-қабыршақты Сулы мұз. Теңіз суынан мұздың температурасы  
-5 , - 20С-қа дейін, тұщы судан -4, - 00С-қа дейін. 
Қабыршақты және қарлы мұздың блокқа қарағанда кейбір 

артықшылықтары бар. Үлкен бетінің арқасында,  мұзды пайдалану кезінде 
салқындату әсері жоғары. Мұздың өткір қырлары жоқ, балықтың терісіне 
зақым келтірмейді. Қабыршақты және қарлы мұзды қысқа мерзімді 
салқындату әсері қажет болған жерде қолдануға болады. Қабыршақты мұзды 
дайындау отандық немесе импорттық мұз генераторларында жүргізіледі. 

Сұйық тоңазытқыш агент буландырғыштың ішкі қуысына құбыр 
арқылы беріледі. Суару құрылғысы арқылы буландырғыштың мұз түзетін 
бетін сумен сулаңыз. Мұздату бетінен ағатын артық су құбыр арқылы ағызу 
құйғышына беріледі және рециркуляциялық жүйеге жіберіледі. Суаруға 
берілетін судың жұмыс қысымы Шығыс вентильінің алдында 0,6-2,6 кг/см2 
(0,06-0,26 МПа) болуы тиіс. Егер буландырғыштың беті кемінде 90% 
жабылса, форсункалардың жұмысы қанағаттанарлық деп есептеледі. 

 
 

Буландырғыштың мұз түзетін бетінен мұз қыртысын алу мұз генераторының 
пышақ құрылғысымен жүргізіледі. Транспортер бойынша мұзды мұз 
қоймасына немесе тікелей технологиялық қажеттіліктерге беру керек. 

Түтікшелі мұзды дайындау. Бұл жеке түтіктер тәрізді немесе қабық 
түрінде ұсақталған мұз. Ол өндірістің технологиялық талаптарына сәйкес 
келетін мөлшерде мұз генераторларында жасалады. Тасымалдау және сақтау 
ыңғайлы. Мұздатқыш құбыр секцияларын суару-циркуляциялық сумен 
жабдықтау жүйесінің көмегімен суару керек. Мұз қататын қабаттың 
қалыңдығы 25 мм-ден аспауы тиіс. 

Мұздату аяқталғаннан кейін су беру тоқтатылады. 
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бөлігінде және жиектерінде орналастыру керек. 

Мұздатуды сыртқы ауа температурасы минус 60С-тан жоғары емес кезде 
бастаңыз. учаскеге суды брандспойт арқылы ағысты учаскенің негізіне 450 
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бұрышпен жоғары қарай шашыратып, оны бүкіл алаңға біркелкі таратып, 
жұқа қабатпен құйыңыз. 

Сыртқы ауа температурасы минус 6-дан минус 12 0С-қа дейін болғанда, 
судың жақсы гипотермиясы үшін бүріккіш пистолетті брандспойтқа 
салыңыз. 

Сыртқы ауаның температурасына байланысты бір мезгілде құйылатын 
су қабатының биіктігі 2-4 мм болуы тиіс. 

Сыртқы ауа температурасы минус 16 0С-тан жоғары болған кезде, судың 
құйылған қабаты қатып қалғанша, мұздату процесін үзіліссіз жүргізу керек. 
Сыртқы ауа температурасы минус 16 0С-тан төмен болса, тәулік бойы 
үздіксіз мұздату керек, өйткені суарудың соңына қарай учаскенің едәуір 
бөлігінде су қатып қалады. 

Суды кезекті суару алдында мұздатудың барлық жағдайларында бұрын 
суарылған қабаттың қатып қалғанын тексеріңіз. Ол үшін сайттың әртүрлі 
жерлерінде кішкене ойықтарды сындырыңыз. Егер 1 минут ішінде шұңқырда 
су пайда болмаса,онда құйылған қабат жеткілікті қатып қалады. Жағдайда 
непромерзания қабатын қажет сынған корку мұз, разбрызгать бойынша су 
ледяному өріс және оған толықтай суықтан және қатып қалудан сақтайды. 

Мұз қабатының бетінде ақ дақтардың болмауын қамтамасыз ету қажет, 
бұл мұз қыртысының астында қуыстардың болуына ықпал етеді. Мұз 
қабыршағы, бос ауа кеңістіктерін жойып, құю қуыстар сумен толық оларды 
мұздату. 

Суару кезінде судың бүйірлерде жоғары қабатпен жиналмауын 
қамтамасыз етіледі. Егер бүйірлерде су жиналып қалса, одан дереу тазарту 
қажет. Борттағы судың шамадан тыс жиналуса оны түсіру керек. Мұзда 
шланг астында ұзын ойықтың пайда болуын болдырмау үшін, сонымен қатар 
оның алаң бойынша жылжуын жеңілдету үшін шлангіге ағаш кружкалар 
кигізу керек. 

Әр суару алдында мұз алаңын қардан толығымен тазарту керек. Ауа 
температурасы минус 600С-тан жоғары болғанда және қар жауғанда суаруды 
тоқтатады. 

Мұздату аяқталғаннан кейін кемерлерді сындырып, ұсақталған мұзбен 
немесе қармен жауып, су құйып, мұздату керек. Мұздатылған мұздың 
биіктігі 6 м-ден аспауы керек. 

Мұзды көлбеу жазықтықтарда, мұнараларда және градирняларда 
мұздату тәсілімен жасау. Көлбеу жазықтықтарды мұз қоймасының (бунттың) 
жанында оның бойлық жақтарының біріне жақын орналастыру керек. 

Көлбеу жазықтықтың құрылысы. Көмбенің негізін бойлай көлбеу 
жазықтықты орнату үшін бір-бірінен 2,5 м аспайтын қашықтықта диаметрі 
175-200 мм бағаналар қазылады. Мұз қоймасынан соңғы қатардың 
бағаналары жер бетінен 6 м жоғары шығуы керек, қалған қатарлардың 
бағаналары жазықтықтың көкжиекке қарай еңкею бұрышы 10-150 болуы 
үшін төмен болуы керек. Мұндай бұрыш мұз қоймасының түбіне судың еркін 
ағуы үшін қажет. Бағандарға диаметрі 175 мм бөренелерден, ал оларға ені 3-5 
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м тақтайдан немесе қалыңдығы 50-70 ММ бөрене төсеуге болады. Периметрі 
бойынша, мұз қоймасына қарайтын жағынан басқа, биіктігі 10-15 см ағаш 
борт орнатылады, көлбеу жазықтықтың жалпы ұзындығы мұз қоймасының 
ұзындығының жартысына тең болуы керек. 

Сатылы жазықтық кертпештермен байланысқан бірқатар көлбеу 
жазықтықтардан тұрады. Бұл сізге үлкен мұздату аймағын және мұздатылған 
судың айтарлықтай салқындауын алуға мүмкіндік береді. 

Жазықтықтың баспалдақтары ені кемінде 2 м, мұз қоймасына қарай 10-
15° еңіспен жасалады. Сатылы көлбеу жазықтық бір – бірінен жоғары 
көтерілген үш жазықтықтан тұрады-1 м.тақталармен ауаның еркін 
айналымын қамтамасыз ету үшін сатылардың тік жазықтықтары тігілмейді. 

Мұзды аз мөлшерде дайындау кезінде мұздату үшін биіктігі 6,5 м, 
ұзындығы 15 м мұнаралар қолданылады, мұнара диаметрі 150-160 мм алты 
бөренеден салынған, олар көлбеу күйде жұппен бекітілген (8:1 еңіс). 
Мұнараның ұзындығы бойынша бөренелер арасындағы қашықтық - 7,5 м. 
бөренелер сыртқы жағынан тығыз тақталармен қапталған. 

Мұздатқыштарда мұздату әдісін мұздатқыштарды жинау арқылы 
климаттық аймақтарда минус 2-ден минус 40С температурада қолдану 
ұсынылады. 

Градирня - дегеніміз 3 қабатта салынған ағаш құрылым. Биіктігі 5,8-6,2 
м тіректерге және биіктігі бойынша әр 1,9-2,1 м сайын байлау рамаларын 
бекітіңіз. Рамаларға бір-бірінен 0,2-0,4 м қашықтықта дөңгелек бөренелер 
салыңыз. Бір қатардың бөренелері көрші қатардың бөренелеріне 
перпендикуляр салынуы керек. 

Көлбеу және сатылы жазықтықтарда мұздату. Мұздату үшін суды 
бүріккішпен немесе саптамамен көлбеу жазықтықта біркелкі таратыңыз. 
Бөлігі су қатады жазықтықта емес, успевшая суықтан және қатып қалудан 
сақтайды су переохлажденном жай-күйі сүйкімді аузынан қапал негізі 
льдохранилища және қатады. 

Жазықтықты сумен суару тығыз мұз алу үшін қысқа мерзімді 
үзілістермен жүргізіледі. Мұз 90-110 см көлбеу жазықтықта мұздалған 
қабаттың биіктігі кезінде ойылады, 

Шашыратқышпен немесе форсункамен жабдықталған мұнарадағы 
көлбеу жазықтықта орналасқан брандспойт (кебектеу) қондырғысында мұзды 
еріту жұмысы суды кезекпен шашу арқылы жүргізіледі. Сыртқы ауа 
температурасы -6 0С болған кезде мұнарада 1 тәулікте қалыңдығы 2-4 см мұз 
қабатын жібітуге болады. 

Градирняларда жоғарғы қабаттың үстінде мұздату үшін оны 
шашыратқыштармен жабдықталған штуцерлері бар құбырөткізгіштер 
жүйесінен тұратын суландыру құрылғысы орналастыру керек. Бүріккіштерге 
су беруді магистральдағы су қысымына және сыртқы ауа температурасына 
байланысты кранмен реттеу керек. Суару құрылғысы шашыраған судың 
желмен ағып кетуіне жол бермеу үшін қалқандармен қоршалуы тиіс. 
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Мұздатылған мұз сүңгілерін сындыру Градирняның барлық жұмыс көлемі 
мұзбен толтырылған кезде жүргізіледі. 

Еңіс жазықтықтарда, мұнараларда және градирняларда мұздату 
тәсілімен дайындалған мұзды кесектерге ұсақтап, мұз қоймасы (бунт) 
учаскесіне біркелкі шашыратып, су құйып, мұздату керек. Мұздату мұз 
монолитін алу үшін қабатпен жүргізіледі. 

Су айдындарынан мұз дайындау. 
Мұзды дайындауға арналған су қоймасының ең аз тереңдігі кемінде 0,75 

м болуы керек. 
илистым. Су айдынының таңдалған учаскесін ластануды болдырмау 

үшін қоршау және өту үшін жабу керек. 
Мұз қатқаннан кейін мұз алаңын үнемі қардан тазарту керек, өйткені ол 

мұздың сапасын нашарлатады және мұздың пайда болуын баяулатады. 
Мұздың қалыңдығын арнайы өлшеумен тексеру. Просверлить мұз тесік, 

ол төмен мерку. 
Мұз қалыңдығы кемінде 0,6 м болғанда мұз алаңында белгі жасау керек. 

Өрісте екі өзара перпендикуляр сызық және сызық сызыңыз .оларды одан әрі 
бөлуге бағыттау. Тіктөртбұрыштың өлшемдері 2 х 0,8; 1 х 0,7; 0,6 х 0,6 және 
0,6 х 0,8 м болуы тиіс. 

Мұзды қолмен жару кезінде ұзындығы 10-14 м плиталарды 
сынықтардың көмегімен мұз алаңын белгілеу арқылы бөлу керек. Осы 
мақсатта жұмысшыларды бір-бірінен 1,5 м қашықтықта таңбаның бойымен 
түзу сызық бойымен орналастырыңыз. Сынған плиталарды блоктарға 
салынған белгілер бойынша бөліңіз. Мұзды дайындау кезінде қолмен, 
механикалық, айналмалы немесе жылжымалы араларды қолдану керек. Су 
қоймасындағы мұз толығымен немесе кесілген. 

Мұз блоктарын су қоймасынан багра, Тырна көмегімен, арнайы 
қармауыштарды қолдана отырып немесе электр күштік қондырғыларды 
пайдалана отырып шығару керек. Бетіне шығарылған мұз блоктарын дымқыл 
бетімен жоғары қарай бұрып, мұздату үшін ұстап тұру керек. 

Мұзды таза брезентке, полимерлі немесе басқа материалға салу керек. 
Блоктарды дайындау орнынан сақтау орнына дейін жеткізу көліктің 

барлық мүмкін түрлерімен жүргізіледі. 
2 х 0,8 м өлшемдегі мұз блоктарын ұсақтап, ұсақтағаннан кейін мұз 

қоймасына салып, оны бір уақытта тығыздау керек. 
Мұз қоймасына салу алдында мұз блоктарын қажет болған жағдайда 

ағынды таза сумен жуу керек. 
Мұз блоктарын арнайы дайындалған негізге жоғарғы қатармен тігістерді 

байлап, кірпіш төсеу әдісімен салыңыз. Блоктарды жалпы монолитке қатыру 
үшін жіктерді ұсақталған мұзбен Мұқият бітеп, сумен суарып, мұздату керек. 
Бүлік ойылып, жарықшақтарды ұсақталған мұзбен толтырып, мұздату керек. 
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Хлорлы мұзды дайындау. 
Хлорлы мұзды мұз генераторларында (қабыршақты және блокты мұз) 

табиғи және жасанды мұздату тәсілдерімен, көлбеу жазықтықтарда, 
мұнараларда және градирняларда мұздату арқылы дайындау керек. 

10% хлорлы әк ерітіндісін дайындау. Хлорлы әктегі белсенді хлордың 
массалық үлесіне байланысты (кестені қараңыз) 10дм3 су үшін қажетті 
хлорлы әктің массасын анықтаңыз (18-кесте). 

 
Кесте 18 - Хлорлы мұзды дайындау нормасы 

 
Хлорлы әктің қажетті массасын өлшеңіз, эмальданған немесе ағаш 

ыдысқа жылжытыңыз және 18-22 0С температурадағы суды кішкене 
бөліктерде үнемі құйыңыз, әк кесектері жоқ біртекті масса алынғанша ағаш 
күрекпен мұқият араластырыңыз. Содан кейін хлорлы әктің 10% ерітіндісін 
алу үшін қажетті қалған су көлемін құйыңыз; жақсылап араластырыңыз және 
жалғыз қалдырыңыз: ерімейтін әк бөлшектері ыдыстың түбіне түседі, ал 
тұнба үстіндегі ерітінді мөлдір болады. Тұнған ағартылған ерітіндіні 
сифонның көмегімен тығыз жабылатын қақпағы бар таза эмальданған немесе 
ағаш ыдысқа ағызып, 12-180С температурада 10 тәуліктен аспайтын қараңғы 
бөлмеде сақтау керек. 

Ағартылған 10% хлорлы әк ерітіндісін белсенді хлордың жоғалуын 
болдырмау үшін қақпағын ашпай, кран арқылы бактан қақпағы бар ыдысқа 
төгу керек. Хлорлы әктің 10% ерітіндісінің көлемін әрбір жеке жағдайда 
зертханада (немесе мұны цех шебері жасайды) хлор қоспасы ерітіндісіндегі 
белсенді хлордың салмақтық үлесіне, судың хлор сіңірілуіне, мұзды 
дайындау және сақтау кезіндегі хлордың ысырабына және оны пайдалану 
сәтіне дайын мұздағы белсенді хлордың берілген концентрациясына 
байланысты анықтау керек. 

Мұздату алдында суға қосылатын хлорлы әктің 10% ерітіндісінің 
көлемін мына формула бойынша анықтау керек (дм3): 

          X   =   АБ*100___ 
                        С (100 – В) 

Мұндағы: 
 А - оны пайдалану сәтіне мұздағы белсенді хлордың берілген массалық 

үлесі, мг/кг мұз; 
Б - хлорлы әк ерітіндісімен араластыру үшін тарату багына құйылатын 

су көлеміне сәйкес келетін дайындалатын мұздың массасы, дм3; 
10%-дық хлорлы әк ерітіндісіндегі белсенді хлордың с-массалық 

концентрациясы, мг / дм3; 

Хлорлы әктің салмақ 
үлесі, % 

Белсенді хлордың салмақтық үлесі кезінде 10 дм3 суға 
хлорлы әктің массасы (г), % 

25 26 28 30 32 
10 1000 960                  890 830 780 
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В - мұзды дайындау және сақтау кезіндегі хлор шығыны, %. 
Бақылау нүктелері және сынау әдістері. 
Мұзды дайындаудың барлық кезеңдерінде Келесі технологиялық 

режимдердің сақталуын бақылау қажет: 
ауа температурасы; 
бағаналардың диаметрі, тақталардың қалыңдығы, мұз блоктары 

жақтарының, мұз кесектерінің ұзындығы, 
бір мезгілде құйылатын қабаттың биіктігі, топырақтың қату тереңдігі; 
мұз қоймасы (бунт) учаскесі жақтарының ұзындығы, бағаналар 

арасындағы қашықтық, бағаналардың ұзындығы; 
мұздатылған мұздың биіктігі; 
жазықтықтың көлбеу бұрышы; 
ас тұзы, су, мұз ерітіндісінің температурасы; 
суды мұздату және қалыптарды мұзбен еріту уақыты; 
тұз ерітіндісінің тығыздығы; 
хлорлы әктің және мұз блогының массасы; 
хлорлы әк пен су ерітіндісінің көлемі; 
хлор әктің ағартылған 10% ерітіндісіндегі, мұздату алдында хлорланған 

судағы, дайын мұздағы белсенді хлордың массалық концентрациясы 
дайындалғаннан кейін және сақтау процесінде бірден; 

хлорлы мұзды дайындау үшін судың хлор сіңіргіштігі; 
хлор мұзын дайындау және сақтау кезіндегі хлор шығыны. 
Судың хлор сіңіргіштігін анықтау. Судың хлор сіңіргіштігі судағы 

органикалық заттармен және минералды тұздармен әрекеттескенде хлор 
шығынын көрсетеді. Судағы қалдық хлор гипосульфит ерітіндісімен 
өңделеді. 

 Аппаратура, материалдар және реактивтер: 
өлшеу шегі 0-ден 200 г-ға дейінгі 2-сыныпты аналитикалық таразылар; 
сыйымдылығы 500 см3 өлшеуіш цилиндр; 
сыйымдылығы 1000 см3 кептелген тығыны бар шыны сауыт; 
0,1см3 бөлу бағасы бар сыйымдылығы 2 және 5 см3 градуирленген 

тамшуыр; 
Фарфор шыныаяқ; 
сыйымдылығы 50 см3 бюретка; 
сыйымдылығы 5 см3 микробюретка; 
тазартылған су; 
ауыз су; 
хлорлы әк (10% ағартылған ерітінді); 
салмақтық концентрациясы 50 мг/дм3 йодты калий (5% ерітінді); 
салмақтық концентрациясы 10 мг/дм3 еритін крахмал (1% ерітінді); 
концентрацияланған күкірт қышқылы және оның ерітіндісі 1: 3; 
күкірт қышқылды натрий [тиосульфат, гипосульфит, 0,1 моль/дм (0,1 н.) 

ерітіндісі]. 
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мұздатылған мұздың биіктігі; 
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ас тұзы, су, мұз ерітіндісінің температурасы; 
суды мұздату және қалыптарды мұзбен еріту уақыты; 
тұз ерітіндісінің тығыздығы; 
хлорлы әктің және мұз блогының массасы; 
хлорлы әк пен су ерітіндісінің көлемі; 
хлор әктің ағартылған 10% ерітіндісіндегі, мұздату алдында хлорланған 

судағы, дайын мұздағы белсенді хлордың массалық концентрациясы 
дайындалғаннан кейін және сақтау процесінде бірден; 

хлорлы мұзды дайындау үшін судың хлор сіңіргіштігі; 
хлор мұзын дайындау және сақтау кезіндегі хлор шығыны. 
Судың хлор сіңіргіштігін анықтау. Судың хлор сіңіргіштігі судағы 
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шығынын көрсетеді. Судағы қалдық хлор гипосульфит ерітіндісімен 
өңделеді. 

 Аппаратура, материалдар және реактивтер: 
өлшеу шегі 0-ден 200 г-ға дейінгі 2-сыныпты аналитикалық таразылар; 
сыйымдылығы 500 см3 өлшеуіш цилиндр; 
сыйымдылығы 1000 см3 кептелген тығыны бар шыны сауыт; 
0,1см3 бөлу бағасы бар сыйымдылығы 2 және 5 см3 градуирленген 

тамшуыр; 
Фарфор шыныаяқ; 
сыйымдылығы 50 см3 бюретка; 
сыйымдылығы 5 см3 микробюретка; 
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ауыз су; 
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салмақтық концентрациясы 10 мг/дм3 еритін крахмал (1% ерітінді); 
концентрацияланған күкірт қышқылы және оның ерітіндісі 1: 3; 
күкірт қышқылды натрий [тиосульфат, гипосульфит, 0,1 моль/дм (0,1 н.) 

ерітіндісі]. 

 
 

Талдау жүргізу. Кептелген тығыны бар сауытқа 500 см3 су құйып, 
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концентрациясы нақты белгілі хлорлы әктің 10%-дық ағартылған ерітіндісін 
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кезінде гипосульфит ерітіндісімен, содан кейін 1 см3 1% крахмал ерітіндісін 
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4.2.3. Нәтижелерді өңдеу. 
Хлорлы судың сіңуі (X) (мг/дм3) мына формула бойынша есептеу: 

X   =   (А-Б *3,55)*1000 
               500 

мұнда А-хлорлы әк ерітіндісін қосу кезінде суға енгізілген белсенді 
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қышқылды натрий ерітіндісінің көлемі, см3; 

3,55-күкірт қышқылды натрий ерітіндісінің 1 см3 эквивалентті хлор 
массасы 0,1 моль/дм3, г. 

Хлор мұзын дайындау және сақтау кезінде хлор шығынын анықтау.  
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дайындау, суға енгізілген белсенді хлордың массалық концентрациясы 100-
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Тәжірибелі мұздағы белсенді хлордың массалық үлесін (мг/кг) 
дайындалғаннан кейін және мұзды сақтау мерзімі өткеннен кейін бірден 
анықтау. 

Мұздату алдында суға енгізілген хлордың салмақтық концентрациясы 
(мг/дм3) мен мұздағы хлордың салмақтық үлесі арасындағы айырма 
бойынша оны дайындағаннан кейін және сақтағаннан кейін (мг/кг) мұзды 
дайындау кезінде (хлорды суда ерітілген заттармен байланыстыруды және 
судан бос хлордың ұшып кетуін қоса алғанда) және оны сақтау кезінде 
(хлордың мұздан ұшып кетуі) тиісінше хлор шығынын табу қажет. Хлор 
шығыны мұз дайындау кезінде суға енгізілген хлордың салмақтық үлесінің 
пайызымен көрсетіледі. 

Тәжірибелік мұздағы белсенді хлордың массалық үлесін (мг/кг) 
дайындалғаннан кейін және мұзды сақтау мерзімі өткеннен кейін бірден 
анықтау. 

Мұздату алдында суға енгізілген хлордың салмақтық концентрациясы 
(мг/дм3) мен мұздағы хлордың салмақтық үлесі арасындағы айырма 
бойынша оны дайындағаннан кейін және сақтағаннан кейін (мг/кг) мұзды 
дайындау кезінде (хлорды суда ерітілген заттармен байланыстыруды және 
судан бос хлордың ұшып кетуін қоса алғанда) және оны сақтау кезінде 
(хлордың мұздан ұшып кетуі) тиісінше хлор шығынын табу қажет. Хлор 
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шығыны мұз дайындау кезінде суға енгізілген хлордың салмақтық үлесінің 
пайызымен көрсетіледі. 

 
Санитарлық-гигиеналық және техникалық талаптар. 
Мүкәммалды, технологиялық жабдықтарды және үй-жайларды жуу 

және профилактикалық дезинфекциялау белгіленген тәртіппен бекітілген 
Балық өнеркәсібі кәсіпорындарында жуу және профилактикалық 
дезинфекциялау жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылсын. 

Мұз қоймасы (бунт) астындағы учаскені таңдау бойынша санитарлық-
техникалық талаптар. 

Мұз қоймасы (бунт) астындағы учаскені мұзды тұтыну орнына 
жақынырақ бөлуге болады. Ол автокөлік үшін қолжетімді болуы және 
кемелер үшін айлақпен ыңғайлы байланысы болуы тиіс, 

Учаскеден қоқыс шұңқырларына дейінгі қашықтық, қоқыс тастайтын 
жерлер мен лас суларды ағызатын орындар 30 м-ден кем болмауы тиіс. 

Мұз қоймасының негізіне арналған топырақ құрғақ, қатты, құмды 
немесе бетондалған болуы тиіс. 

Мұз қоймасына бөлінген учаске тасқын немесе нөсер суларымен су 
басылмайтын және мұз еріген кезде суды бұруға арналған ағындармен 
жабдықталуы тиіс. 

Учаскені таңдау санитарлық қадағалау органдарының өкілімен 
келісілсін және белгіленген тәртіппен ресімделсін. 

Учаскеде мұз дайындау жөніндегі тәулік бойы жұмысты қамтамасыз ету 
үшін жасанды жарық болуы тиіс. 

Мұз қоймасының астындағы учаскенің көлемін анықтау үшін өндіріс 
жоспарында белгіленген мұз көлеміне сүйеніңіз. Негіз ауданы мына формула 
бойынша анықталады (м2): 

 
S= 1,25 (V/H), 

Мұндағы: 
V - мұздың көлемі, м3; 
H - мұз қоймаларының жобаланған биіктігі, м; 
1,25 - кемерлер үшін аумақты ұлғайту коэффициенті. 
 
Қызмет көрсетудің ыңғайлылығы үшін мұз қоймасының негізі 

ұзындығы оның енінен 4 есе үлкен тіктөртбұрыш болуы керек. 
Мұзды жабу үшін қолданылатын оқшаулағыш материалдар таза болуы 

керек. Оқшаулағыш материалдарды атмосфералық жауын-шашыннан 
қорғаудың, сондай-ақ кеміргіштердің бүлінуінің қажетті шараларын сақтай 
отырып, мұз қоймасына (бунтқа) бөлінген алаңдардың жанында сақтау. 

Су бұру арықтарын жыраларда судың тоқырауына жол бермей, жүйелі 
түрде ластанудан тазарту қажет. 
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Мұзды тасымалдау және сақтау. 
Мұзды тасымалдау және сақтау санитарлық талаптарға сәйкес 

жүргізіледі. 
Мұз қоймаларындағы (бунттардағы) табиғи Сулы мұзды сабан 

төсеніштерімен, қаптармен, картон ыдысымен пайдаланылған брезентпен, 
құрғақ үгінділермен (қаптарға оралған) немесе мұздың ластануының алдын 
алатын басқа да материалдармен жабу қажет. Суық аймақ үшін оқшаулағыш 
қабаттың жалпы қалыңдығы 65-70 см, орташа - 70-80, жылы-85-100 см. 

Негізгі оқшаулағыш материалдың үстіне мұзды сабан төсеніштерімен, 
брезент таспаларымен жабу ұсынылады. 

Материалда ойықтар, құлаулар мен үзіктер пайда болған кезде оларды 
жою үшін шаралар қабылдау қажет. 

Мұз қоймаларындағы мұзды Солтүстік бүйір жағынан шойын 
балғалармен немесе сүйменмен көмбенің бүкіл биіктігі бойынша біркелкі 
етіп кішкене кемерлермен жоғарыдан төменге қарай, ұшынан жасыруға 
ыңғайлы еңіс пайда болатындай етіп қазып алу керек. 

Блокты мұзды мұз қоймасына биіктігі 2 м-ден аспайтын жіктерді байлай 
отырып,  түптерге қатарлап салу керек. 

Су қабыршақты, ұсақталған, блокты және құбырлы мұзды мұз 
қоймаларында үйіндімен сақтау немесе ағаш жәшіктерге салу керек. 

Мұзды мұз қоймасына біркелкі тарату үшін сусымалы жүктерді түсіру 
үшін қолданылатын арнайы көлік құралдарын қолдану ұсынылады. Мұз 
қоймасы мұздың сақталуын болдырмау үшін шнек-қопсытқыштармен 
жабдықталуы тиіс. 

Мұзды сақтау температурасы жоғары болмауы керек (0С): 
блок – 20С 
ұсатылған- 30С 
қабыршақты және құбырлы 
тұщы судан -40С 
теңіз суынан 50С 
қар 
тұщы судан -10С 
теңіз суынан -20С 
Хлорлы блокты мұзды мұз қоймасына таза ағаш торларға төсейді және 

таза маталармен, брезентпен жабады. Хлор қабыршақты мұзды сақтауға 
болмайды. Балықты салқындату үшін қабыршақты мұзды өндірістен кейін 
бірден қолданыңыз. 

Мұзды тасымалдау шарттары оның сапасының сақталуын және мұздың 
нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуі 
керек. Ашық машиналарда тасымалдау кезінде мұзды таза брезентпен жабу 
қажет. 

Хлорлы мұздың сақтау мерзімін ондағы хлордың салмақтық үлесіне 
байланысты 30-60 мг/кг тең етіп белгілеу керек. 

Мұздың қалған түрлерін сақтау мерзімі шектелмейді. 
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3.4 Салқындатылған және мұздатылған балық өнімдерін өндіру 
ГОСТ 814 және қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттамаға 

сәйкес салқындатылған балықты өндіру тәртібі. 
Шикізат және материалдар. 
Салқындатылған балықты дайындау үшін тірі балықты, салқындатылған 

жартылай фабрикатты және Каспий арқан балығын, аксерке, нельмадан, ақ 
балықтан басқа, сапасы бойынша бірінші сұрыптан төмен емес (сорттары 
болған жағдайда) барлық түрдегі шикі балықты қолданыстағы нормативтік-
техникалық құжаттамаға сәйкес пайдалану керек. 

Салқындатылған балықты дайындау кезінде қолданыстағы нормативтік-
техникалық құжаттама талаптарына сәйкес келетін Мұз (жасанды және 
табиғи) қолданылады. 

Тұз ерітіндісін дайындау үшін пайдаланылатын ас тұзы бірінші сорттың 
(ГОСТ 13830) талаптарына сәйкес болуы тиіс. 

Технологиялық мақсаттарда қолданылатын су ГОСТ 2874 талаптарына 
сәйкес келуі керек. 

Теңіз суын, сондай-ақ коли-индекс бойынша көрсетілген стандартқа 
сәйкес келетін тұщы суды пайдалануға жол беріледі. 

 
Технологиялық үрдістің сызбасы 

 
Шикізатты қабылдау және сорттау 

 
 
Салқындату ортасын                    Жуу, сорғыту                                   Бөлшектеу 
даярлау  
 
 
Майда балықьы                       Мұзбек салқындату                  Жуу сорғыту 
сұйық ортада салқындату 
 
Балықты ыдыстарға салу 
 
 
Ыдыстарды даярлау                                                                     Мұзды дайындау 
  
 
            Ыдыстарды даярлау 
 
 

Буып-түю, таңбалау 
 
 

Тасымалдау және сақтау 
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Ыдыстарды даярлау                                                                     Мұзды дайындау 
  
 
            Ыдыстарды даярлау 
 
 

Буып-түю, таңбалау 
 
 

Тасымалдау және сақтау 

 
 

Технологиялық процестің сипаттамасы. 
Шикізатты қабылдау, сұрыптау. Салқындатылған балықты дайындауға 

арналған  шикізатқа арналған нормативтік-техникалық құжаттаманың, 
балықты қабылдау ережесінің стандартының және өңдеуші кәсіпорындар мен 
кемелерде тірі балықты, шикі балықты және салқындатылған балықты 
қабылдау тәртібі туралы Нұсқаулықтың (осы жинақтың № 5 нұсқаулығы) 
талаптарына сәйкес сапасы, салмағы және мөлшері бойынша партиялармен 
қабылдау қажет. 
. Жуу, сорғыту. Ұзындығы мен салмағы бойынша сұрыпталған және 
қайта өңдеуге қабылданған салқындатылған жартылай фабрикатты шырыш 
пен кір толық жойылғанша таза сумен мұқият шайыңыз. 
Балықты жууға арналған судың температурасы 150С-тан аспауы керек. 

Су ағызылғаннан кейін жуылған балықты мұз салынған ыдысқа 
бөлшектелмеген (тұтас) түрде салуға немесе жеуге жарамсыз және тез 
бұзылатын дене бөліктерін алып тастау үшін алдын ала кесуге жіберу керек. 

Бөлу. Салқындатылған балықты дайындау кезінде кесудің келесі 
түрлерін қолдануға болады: бастарын тастап кету (гиллдерді алып тастауға 
болады); ішек және декапитация. Балықтың жекелеген түрлерін өңдеу 
кезінде келесі шарттарды орындаңыз. 

 
Сурет 58 -  Балықты өңдеу, бөлшектеу және мұздату цехтары  
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Сурет 59 – Балықтарды бөлшектеу 

 
Тазартылған балықтар мен теңіз алабұғаларында қара вентральды 

пленка, ашылмаған жүзу қуысы мен бүйрек, сондай-ақ дамымаған уылдырық 
немесе сүт (треска балықтарында) болуы мүмкін. 

Машинамен кесу кезінде треска, пикша, сайда іш қуысын іш қуысымен 
бірге ішінара алып тастауға, сондай-ақ анустың артынан іш қуысын кесуге 
рұқсат етіледі. 

Бекіре тұқымдас балықтардан басқа, ішек (басын бөліп алмаңыз). 
Ірі жайынның ішек-қарнын міндетті түрде тазартады. 
Ірі шортанды да ішек-қарнынан тазартады: солтүстік аймақтың су 

қоймаларында ұсталған - 1 маусымнан 1 қазанға дейін, оңтүстік-шығыс 
аймақөтарда - 15 мамырдан 15 қазанға дейін, қалған аудандарда - 1 
маусымнан 1 желтоқсанға дейін. 
Маринка, османдықтар, храмула және илишу барлық ішектерді, уылдырықты 
немесе сүтті, сондай-ақ қара пленканы мұқият алып тастап, жойып жіберуі 
керек; илишада, сонымен қатар, басын алып тастап, оны жою керек. 
Тұтынушымен келісім бойынша треска және теңіз алабұғасы тазартылмаған 
немесе басымен тазартылмаған болуы мүмкін. Теңіз алабұғасының 
желбезектерін алып тастау керек . 
          Жуу, сорғыту. Бөлінген балықты 150С аспайтын температурада таза 
сумен мұқият жуып, қан мен қалдықтарды алып тастаңыз және  басқа да   
ластанулардан тазалаңыз. Жуылған балықты електерде, үстелдерде, 
транспортерлерде судың ағуы үшін ұстау және салқындатуға жіберу керек. 
Балықты бөлшектеу және жуу кезінде балықты бөлшектеу және жуу 
жөніндегі Нұсқаулықты басшылыққа алу керек (осы жинақтың № 7 
нұсқаулығы). 
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Мұзбен салқындату. 
Салқындатылған балықты дайындау үшін ұсақталған мұзды 

қолданыңыз (мұз бөлігінің ең үлкен жағының ұзындығы 5 см-ден аспайды). 
Ұсақтау алдында мұз жуылуы керек. 
Жуылған балықты (бөлшектелмеген немесе бөлінген) және салқындатылған 
жартылай фабрикатты мұзбен себеленген ыдысқа мынадай тәртіппен салу 
керек. Ыдысқа (қорапқа, бөшкеге) салынатын балықтың белгілі бір массасын 
өлшеңіз. Мұз ыдыстың түбіне, балық қабаттарының арасына және оның 
жоғарғы қабатына салынады. 

Балықты жәшіктерге салған кезде жәшіктің түбіне 25 %, ал балықтың 
жоғарғы қабатына балықты салқындату үшін жұмсалатын мұздың барлық 
массасының 40%  салу керек 
Балықты бөшкелерге салған кезде бөшкенің түбіне 20 %, ал балықтың 
жоғарғы қабатына жұмсалған барлық мұздың кемінде 30% салу керек. 

Ұзындығы 30 см-ден асатын балықты ыдысқа жеке-жеке қатармен, 
арқасымен жоғары, бастарымен әр түрлі жаққа (ыдыстың қабырғаларына) 
салу керек.Тегіс денесі бар табан, шабақ, галибут және басқа балықтар тегіс 
қабаттарға қойылады.Кішкентай балықты (Ұзындығы 30 см-ден аз) 
контейнерге салып, қалыңдығы 10 см-ден аспайтын балық қабатын мұқият 
тегістеңіз. Ұсақ балықты жәшіктерге буып-түйген кезде жәшіктің түбіне 
жұмсалатын барлық мұздың 40% - ын салыңыз, содан кейін қалыңдығы 10 
см-ден аспайтын балық қабатын және оның үстіне қалған мұз массасын 
құйыңыз. 
Бекіре және албырт балықтарын тек жәшіктерге, ал бекіре балықтарын, 
стерлетті қоспағанда, жәшіктің ішіне биіктігін  2 қатардан асырмай салу 
керек.Әрбір ыдыста бір түрдегі, бір өлшемдегі және бөлшектеу түріндегі 
балық болуы тиіс. Балық-балықтың атауы бойынша екінші және үшінші 
топтардың ұсақ-түйектері бөлінбейді. Бір ыдыста  треска мен пикшаның 
болуына жол беріледі. 

Балықты ыдысқа салған кезде ауаның температурасына байланысты 
мұз мөлшері балық массасының 50-ден 100% - ға дейін болуы тиіс. 
Салқындатылған балықты кәсіпорыннан жөнелту кезінде ыдыста балық 
массасына кемінде 50% мұз болуы тиіс. 

Балықтың дене температурасына байланысты изотермиялық 
вагондарда тасымалдауға арналған балықты ыдысқа салу кезінде мұз 
мөлшері ( балық салмағынан % - бен) төменде келтірілген: 
 

1-5 0С                     45 
5-10 0С                   50 
11-15 0С                 55 

15 0С жоғары           60 
Балықты вагондарға тиегенге дейін температурасы минус 1-ден 50С 

дейін 48 сағаттан аспайтын салқындатылған үй-жайда сақтау. 
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Жергілікті сату үшін дайындалған ұсақ балықтар (салака, килька, 
тюлька, хамса және т. б.) сыртқы ауа температурасы 00С-тан төмен, сондай-
ақ суық мезгілде сұйық ортада салқындатылған мұзсыз оралуы мүмкін, 

Ұсақ балықты сұйық ортада салқындату. Ұсақ балықты (салаки, 
кильки, тюлька, хамса, бұқашық және т.б.) сұйық ортада (тығыздығы 1,03-
1,05 г/см3 суық әлсіз тұзды ерітіндіде немесе салқындатылған теңіз суында) 
арнайы құрылғыларда (сұйық ортаны машинамен салқындатуды қолдана 
отырып) немесе кәдімгі күбілерде (ванналарда) салқындату қажет. Күбілерді 
немесе ванналарды пайдаланған кезде оларға құйылған теңіз суын немесе 
әлсіз тұзды ерітіндіні балықты тиеу алдында мұзбен немесе мұз бен тұз 
қоспасымен салқындату керек. 

Балықты суыту кезінде теңіз суы мен тұз ерітіндісінің температурасы 
минус 1-ден минус 20С-қа дейін болуы тиіс. 

Буып-түю, таңбалау. 
Салқындатылған балықты буып-түю үшін мыналар қолданылады: 

өнімнің шекті салмағы 35 кг–нан аспау керек,тақтай жәшіктер; 
сыйымдылығы 150 дм3 дейін құрғақ бөшкелер, ал ұзындығы 50 см артық 
балық үшін - сыйымдылығы 250 дм3 дейінгі ыдыстар 

Ұсақ салқындатылған балық үшін (салаки, хамса, тюлька, Килька және 
т. б.): 

азық-түліктің шекті салмағы 30 кг тақтай жәшіктер, снетка үшін -20 кг; 
өнімнің шекті салмағы 30 кг көп айналымды ағаш жәшіктер; 
өнімнің шекті салмағы 30 кг көп айналымды полимерлік жәшіктер; 
өнімнің шекті салмағы 30 кг көп айналымды металл жәшіктер; 
өнімнің шекті салмағы 30 кг болатын шпоннан жасалған себеттер, 

снетка үшін - 20 кг. 
Пайдаланылатын ыдыс нормативтік-техникалық құжаттамаға және 

санитарлық талаптарға сәйкес болуы тиіс, 
 

Ыдыс берік, таза, бөтен және жағымсыз иіссіз болуы тиіс. Ағаш 
жәшіктердің түбінің тақтайшалары мен қақпақтарының арасында ені 0,5-0,7 
см саңылаулар қалдырылуы тиіс, бөшкелердің түбі мен металл және 
полимерлік жәшіктердің түптерінде мұздың еруі нәтижесінде пайда болатын 
су ағуы үшін диаметрі 0,7-ден 1,0 см-ге дейінгі 4-5 саңылаулар бұрғылануы 
тиіс. 

Салқындатылған балықпен толтырылған ағаш жәшіктерді 
қақпақтармен жауып, Болат орауыш таспамен немесе сыммен бітеп, 
қаптайды. 
Салқындатылған балықты өндіру орындарында сату кезінде жәшіктерді орау 
таспасымен немесе сыммен керу міндетті емес. 
Жергілікті сату үшін тұтынушымен келісім бойынша балық салынған 
жәшіктерді қақпақтардың орнына бүйір қабырғаларының бойымен екі 
планкамен (жәшіктердің жылжуын болдырмау үшін) союға рұқсат етіледі. 
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Жергілікті сату үшін дайындалған ұсақ балықтар (салака, килька, 
тюлька, хамса және т. б.) сыртқы ауа температурасы 00С-тан төмен, сондай-
ақ суық мезгілде сұйық ортада салқындатылған мұзсыз оралуы мүмкін, 

Ұсақ балықты сұйық ортада салқындату. Ұсақ балықты (салаки, 
кильки, тюлька, хамса, бұқашық және т.б.) сұйық ортада (тығыздығы 1,03-
1,05 г/см3 суық әлсіз тұзды ерітіндіде немесе салқындатылған теңіз суында) 
арнайы құрылғыларда (сұйық ортаны машинамен салқындатуды қолдана 
отырып) немесе кәдімгі күбілерде (ванналарда) салқындату қажет. Күбілерді 
немесе ванналарды пайдаланған кезде оларға құйылған теңіз суын немесе 
әлсіз тұзды ерітіндіні балықты тиеу алдында мұзбен немесе мұз бен тұз 
қоспасымен салқындату керек. 

Балықты суыту кезінде теңіз суы мен тұз ерітіндісінің температурасы 
минус 1-ден минус 20С-қа дейін болуы тиіс. 

Буып-түю, таңбалау. 
Салқындатылған балықты буып-түю үшін мыналар қолданылады: 

өнімнің шекті салмағы 35 кг–нан аспау керек,тақтай жәшіктер; 
сыйымдылығы 150 дм3 дейін құрғақ бөшкелер, ал ұзындығы 50 см артық 
балық үшін - сыйымдылығы 250 дм3 дейінгі ыдыстар 

Ұсақ салқындатылған балық үшін (салаки, хамса, тюлька, Килька және 
т. б.): 

азық-түліктің шекті салмағы 30 кг тақтай жәшіктер, снетка үшін -20 кг; 
өнімнің шекті салмағы 30 кг көп айналымды ағаш жәшіктер; 
өнімнің шекті салмағы 30 кг көп айналымды полимерлік жәшіктер; 
өнімнің шекті салмағы 30 кг көп айналымды металл жәшіктер; 
өнімнің шекті салмағы 30 кг болатын шпоннан жасалған себеттер, 

снетка үшін - 20 кг. 
Пайдаланылатын ыдыс нормативтік-техникалық құжаттамаға және 

санитарлық талаптарға сәйкес болуы тиіс, 
 

Ыдыс берік, таза, бөтен және жағымсыз иіссіз болуы тиіс. Ағаш 
жәшіктердің түбінің тақтайшалары мен қақпақтарының арасында ені 0,5-0,7 
см саңылаулар қалдырылуы тиіс, бөшкелердің түбі мен металл және 
полимерлік жәшіктердің түптерінде мұздың еруі нәтижесінде пайда болатын 
су ағуы үшін диаметрі 0,7-ден 1,0 см-ге дейінгі 4-5 саңылаулар бұрғылануы 
тиіс. 

Салқындатылған балықпен толтырылған ағаш жәшіктерді 
қақпақтармен жауып, Болат орауыш таспамен немесе сыммен бітеп, 
қаптайды. 
Салқындатылған балықты өндіру орындарында сату кезінде жәшіктерді орау 
таспасымен немесе сыммен керу міндетті емес. 
Жергілікті сату үшін тұтынушымен келісім бойынша балық салынған 
жәшіктерді қақпақтардың орнына бүйір қабырғаларының бойымен екі 
планкамен (жәшіктердің жылжуын болдырмау үшін) союға рұқсат етіледі. 

 
 

Балық бөшкелерін түбіне жауып, мықтап жабыңыз. Полимерлі 
материалдардан жасалған металл жәшіктер мен жәшіктерді қақпақтармен 
тығыз жабу керек. 

Салқындатылған балығы бар жәшіктер мен бөшкелер балық өнімдері 
салынған ыдысты таңбалау ережесінің қолданыстағы стандартына сәйкес 
таңбалануы тиіс. Салака Балтық килькасы 20% - дан астам (есеп бойынша) 
болса, "Балтық килькасы"деп  таңбаланады. 

Тасымалдау және сақтау. Салқындатылған балықты көліктің осы 
түрінде 0-ден минус 20С температурада қолданылатын тез бұзылатын 
жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдау. 
Салқындатылған балықты салқындатылған бөлмеде сақтау. 
салқындатылған балықтың дене температурасы және ыдысқа оралған ұсақ 
салқындатылған балық қабатының ортасында минус 1-ден 50С-қа дейін 
болуы тиіс. 

 
3.5 Мұздатылған балық өндіру технологиясы 
 

МЕМСТ 1168; МЕМСТ 20057; МЕМСТ 21230; МЕМСТ 17660 
нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес балық тұқымдастар мен  
мұздатылған балықты (тунец кәсіпшілігі мен шеміршекті балықтардан басқа) 
дайындау тәртібі. 

1. Шикізат және материалдар. Мұздатылған балық жасау үшін тірі 
балықты, шикі балықты және салқындатылған балықты пайдаланыңыз. 
Мұздатылған балықты  арнайы кесу үшін пайдалануға рұқсат етіледі. 

Мұздатуға жіберілетін шикізат, жасанды мұз және кальций хлориді 
нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына сәйкес болуы тиіс. 

Технологиялық мақсаттар үшін пайдаланылатын су МЕМСТ 2874 сәйкес 
болуы тиіс; коли-индекс бойынша көрсетілген стандартқа сәйкес келетін 
теңіз және тұщы суды пайдалануға жол беріледі. 

Су қоймаларында дайындалған мұзмөлшері ГОСТ 2874 сәйкес келуі 
керек.  

Мұздату кезінде пайдаланылатын ас тұзы бірінші сорттан, № 2 және 3 
тартылған тұздан төмен болмауы және ГОСТ 13830 сәйкес келуі тиіс. 

Балықты көзбен шолып тексеру, және орташа сынаманы талдау 
барысында келесі көрсеткіштерге көңіл бөлінуі тиіс: 

1) Паразитарлық тазалағы 
2) Балықтың іші -сыртында мұнай өнімдерінің болмауы 
3) Балықтардың қоңдылығы (балықтың бұлшық еті мен терісі арасында 

май қабатының болуы) 
4) Механикалық зақымдалулардың болмауы  және көлемі 
5) Балықтың сыртқы қабатының түсі 
6) Қабыршақты қабатының бүтіндігі 
7) Сілекейлі болуы және оның сипаттамасы (иісі, тұнықтығы) 
8) Желбезегінің түсі және күйі, сілекейдің болуы, иісі 
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9) Көздерінің күйі (шығыңқы немесе ішіне түсіп кеткен) 
10) Анал сақинасының күйі (шығыңқы немесе ішіне түсіп кеткен, оның 

түсі) 
11) Балық етінің, ішкі мүшелерінің иісі (әсіресе май қабаты жиналған 

жердің иісіне ерекше көңіл бөлу керек) 
       12) Балық етінің консистенциясы 

Бөлшектенбеген қатырылған балықтың технологиялық үрдісінің өндірістік 
блок-сызбасы (өз еркімен еріту үрдісі қосылмаған)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сызба 17  -  Бөлшектенбеген мұздатылған балықтың технологиялық үрдісінің 
өндірістік блок-сызбасы 

Балғын немесе 
салқындатылған балық 

шикізатын қабылдау  

Салқын жерде сақтау  

Буып-түю 
материалын алу 

Ораманы сақтау 

Мұздату 

Жуу 

Сұрыптау 

Өлшеу және тұтынушылық 
қораптарға арналған блок 

формаларға өлшеп буып түю 

Таңбалау 

Глазурьрлеу 

Сақтау 

Су 

Мұзды / 
Глазурьлеу 
ерітіндісін 
дайындаудайында

Еріту 

Металлаулаушы 
қондырғыда бақылау 

Бөлшектеу және жуу 

Тасымалдау 
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9) Көздерінің күйі (шығыңқы немесе ішіне түсіп кеткен) 
10) Анал сақинасының күйі (шығыңқы немесе ішіне түсіп кеткен, оның 

түсі) 
11) Балық етінің, ішкі мүшелерінің иісі (әсіресе май қабаты жиналған 

жердің иісіне ерекше көңіл бөлу керек) 
       12) Балық етінің консистенциясы 

Бөлшектенбеген қатырылған балықтың технологиялық үрдісінің өндірістік 
блок-сызбасы (өз еркімен еріту үрдісі қосылмаған)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сызба 17  -  Бөлшектенбеген мұздатылған балықтың технологиялық үрдісінің 
өндірістік блок-сызбасы 

Балғын немесе 
салқындатылған балық 

шикізатын қабылдау  

Салқын жерде сақтау  

Буып-түю 
материалын алу 

Ораманы сақтау 

Мұздату 

Жуу 

Сұрыптау 

Өлшеу және тұтынушылық 
қораптарға арналған блок 

формаларға өлшеп буып түю 

Таңбалау 

Глазурьрлеу 

Сақтау 

Су 

Мұзды / 
Глазурьлеу 
ерітіндісін 
дайындаудайында

Еріту 

Металлаулаушы 
қондырғыда бақылау 

Бөлшектеу және жуу 

Тасымалдау 

 
 

    Шикізатты өңдеуге дейін сақтау  
Операция мақсаты – шикізаттың бүлініп кетуіне жол юермеу. Балық 

шикізатын ағын суда, сақтауға арналған бункерде +2+40С температурада 2,15 
сағат сақтайды. Бөлшектеу цехына гидротранспортер көмегімен жеткізіледі.    

Жуу 
Операция мақсаты: балықты ластанулардан, бөгде заттардан тазалау. 

Өңдеуші кәсіпорынға жеткізілген салқындатылған балық шикізатын өңдеуге 
жіберер алдында немесе бөлшектеу алдында әбден ағын сумен жуып-шайып 
алады.  

Балық бункерде және транспортерларда  арнайы су себелегіш 
қондырңылардың көмегімен жуылады. Ірі балықты шлангпен жоғары 
қысыммен жіберілетін су ағынында бір бірлеп жуады.  

Балықты жууға арналған тұщщы су ауыз суға қойылатын талаптарға сай 
болуы тиіс. Балық жууға арғалған теңіз суы мұнай өнімдерімен, кәріз 
суымен, шіріген балдырлармен және басқа да ластанулармен ластанбаған 
жағалаудан алыс, шалғай жерлерден алынады.  

Балық жуу үшін кәріз суының қалдық сулары, сарқынды суларды 
пайдалануға қатаң тыйым салынады. Балық жууаға арналған су бекітілген  
санитарлық ережелерді қатаң ұстанып, дәйекті тексеруден өткеннен кейін 
қабылданады.   

Балық жууға арналған су температурасы +150С аспауы тиіс. Егер 
жеткізілген су температурасы одан жоғары болса, оны таза мұз қосу 
жолымен немесе машиналық тәсілмен салқындату керек.  
Балықты жуу барысында сілекейлерден, қан мен қан ұйындыларынан, 
механикалық ластанулардан (батпақ, құм) тазалау керек.   

Өңдеушілер таспалы транспортерден балықты алып, бөлшектеу столына 
жібереді.   

Бөлшектеу 
Операция мақсаты: балықтың ішкі мүшелері мен желбезегін алып 

тастау.  
Балықтың ішек-қарнын алып тастап, басын қалдыру келесі жолмен 

жүзеге асырылады.  
Балықты қарнының ортасынан бастап көкірек қанаттарының арасымен 

өтіп калтықтан аналь тесігіне дейін, ішкі мүшелерін зақымдамай мұқият 
тіледі. Тілінген жерден барлық ішкі мүшелерін: ішек, бауыр, торсылдақ, 
уылдырығы немесе аталық ұрықтары шығарып тасталады да, бүйректерін 
ұзына бойы тіліп, бүкіл құрсақ қуысын қан ұйындыларынан түк қалдырмай 
тазалайды. Желбезектері алынып тасталады. Балықтың басын сол қолмен 
ұстап тұрып оң қолмен желбезек қақпағын ашады да, пышақтың, арнайы 
қысқыштардың көмегімен немесе саусақтармен желбезектерді бөліп, 
шығарып тастайды. Балықтың аса қатты ластануына жол бермеу үшін балық 
бөлшектеуші столдарда қалдықтардың жиналуына жол бермеу керек, және 
үстелді сумен жиі-жиі мұқият жуып тұру керек. Бөлшектеу арнайы 
бөлшектеуші үстел үстінде транспортер бойында орындалады.  
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Жуу (одан әрі тазалау)  
Операция мақсаты: қан мен жарғақшаларды алып тастау.  
Бөлшектенген балықты жуу барысында құрсақ қуысында ешқандай 

қалдық қалдырмай, мұқият тазалануына ерекше көңіл бөлінеді, құрсақ 
жарғақшасы мен омыртқа бойында қалып қойған қан ұйындыларынан 
тазалау үшін су берілетін резеңке құбыршекпен жабдықталған қырғыштарды 
пайдаланады.     

Балықты өңдеушілер бөлшектеу үстелінде жуады да, жуылған балық 
таспалы транспортермен металл контейнерге жіберіледі, мұнда балықтың 
суы сарқытылады.  

Өлшеу және орау 
Балық салынған пачкалар мен пакеттер тығыз нығыздап бір қатардан 

ашық немесе жабылатын қалып-блоктарға, жайпақ табаларға 
орналастырылады.   

Майда балықты шекті салмағы 3 кг ұяшықты қораптарға салуға рұқсат 
етіледі..  

Мұздатылған балықтың шекті массасы келесі мөлшерден аспауы тиіс 
(кг):  

сардина, мацшабақ (каспийскийдан басқасы)                   -10 
өнеркәсіптік өңдеуге арналған анчоустар, майда майшабақтар       -14 
кәсіпорында мұздатылатын өзге балық түрелір                                     - 15  
Каспий суының өзге балықтары                                             - 12 
Мұздатуға арналған балық порциясын өлшеу кезінде балықта 

жуылғаннан кейін қалып қойған судың қосылуы есебінен салмағының 2%-ға 
артуына ал балық салмағының кемуіне рұқсат етіледі. Таңбалау кезінде бұл 
қосылған салмақ есепке алынбайды.  

 
Сурет 60 – Мұздатуға жіберілетін балық 
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Судың сапасына қойылатын талаптар  
Мұздатылған балық өндіру үшін қолданылатын ауыз су қойылатын 

талаптарға сай болу керек. Бұл су мөлдір, түссіз, бөгде иіссіз, бөгде дәмсіз жә 
не беткі қабатында қабықша болмауы тиіс. Судың сутек көрсеткіші (рН) – 6,5 
-8,5 аралығында. Судың микробиологиялық көрсеткіштерін 19-кестеден 
көруге болады. 

 
Кесте 19 - Балық жууға және мұздатуға арналған судың 

микробиологиялық көрсеткіштері 
 

№ Параметрлер Параметр 
көрсеткіші 

Анықтау әдісі 

1 E. coli 0/100 мл ISO, 9308-1 
2 Enterococci 0/100 мл ISO, 7899-2 
3 Indicator   
4 Colony count, 22°C [No abnormal 

change]1 
Pr EN ISO 6222 

5 Coliform bacteria 0/100мл ISO, 9308-1 
 
Мұздату 
Мұздату құрғақ тәсілмен жасанды немесе табиғи суықты пайдалану 

арқылы жанасу және жанасусыз тәсілдермен, тұздықта немесе тұзды мұзда 
қатыру жолдарымен жүзеге асырылады. Мұздату балық бұлшқетінің терең 
қабатында немесе балық блогының арасында құрғақтай жасанды мұздату 
тәсілінде -180С температураға жеткенше, тұздықта мұзтаса -120С, тұзды 
мұзда мұздату тәсілінде -60С және табиғи суықпен мұздатқанда -100С 
температураға жеткенше жалғасады. Мұздату ұзақтығын зертхана 
меңгерушісі немесе кәсіпорын технологы блоктың геометриялық ортасында 
немесе балықтың ең етті жерінің терең бөлігінің температурасын өлшеп 
бақылап отыру арқылы бекітеді. Балықты мұздатудың ұсынылатын уақыт 
жылдамдығы мұздату қондырғыларында 0,7-5 см/сағ, плиталық мұздату 
аппараттарында  2-5 см/сағ.  

Мұздатудың аяқталуын мұздатылған өнім блогының геометриялық 
ортасында немесе жекелеген ірі балық денесінің едәуір етті терең бөлігінің 
температурасын бақылау өлшеу арқылы анықталды.  

Балықтың мұздату камерасынан тиеу, түсіру уақыты және мұздатылған 
балықтың температурасын бақылап өлшеу мәліметтері арнайы журналда 
тіркелген. Мұздату камералары мен аппараттарына балық блоктарын тиеу, 
түсіру сонымен қатар мұздатқыштағы температура мен ауа ағынының 
эксплуатациялық параметрлерін бақылау қолданыстағы мұздату құралының 
эксплуатацилық нұсқаулығына сәйкес жүргізіледі. 

Мұзбен қаптау - глазурьлеу.  
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Балық ұшасының сыртын мұз қабатымен көмкеруді глазурьлеу немесе 
жылтырату деп атайды. Ол үшін мұздатылған балықты немесе балық 
блогынң сыртқы қабатында судың кеуіп қалуына (қатып қалуына) мүмкіндік 
беру үшін  арасына 10-12 секунд интервалмен екі рет 5-6 секундқа 
салқындатылған суға салады. Екінші рет батырғаннан кейін балықтың 
сыртында мұз қабатының қалыптасуына мүмкіндік беру үшін 1 минуттай 
ауада ұстап тұру керек. Глазурь балықтың денесінің бойында біркелкі 
жабылған мұз қабаты түрінде болу керек және жеңіл-желпі ұрған кезде 
шытынап балықтан ажырап қалмауы тиіс. КО ТР талабына сәйкес глазурьдің 
салмақ үлесі балық салмағының 2-4 % аспауы тиіс, яғни: 

- Бір түйірлеп мұздатылған балықта – 2% 
- Арнайы бөлшектелген балықта – 3% 
- Блокпен мұздатылған балықта – 4%.    
Шикізат порциясын блок-қалыптарға (қаңылтыр табаларға) және 

тұтыну ыдысына өлшеу, өлшеп-орау. 
Балықты блоктар түрінде мұздату кезінде балықты металл тікбұрышты 

стандартты блок формаларына салыңыз. Бір блок-формаға бір атаудағы, бір 
өлшем-массалық сипаттамадағы  кесудің бір тәсілі мен сорты салынады. 

Бір блок-нысанға: трескаға, пикшаға және сайдаға; бірінші, екінші және 
үшінші топтағы ұсақ балықтарға атаулары бойынша бөлінбей, бірақ топтар 
бойынша бөлек салуға рұқсат етіледі. 

Балықты блок-пішінге біркелкі, тығыз, үстіне дейін, ұзындығы бойынша 
тегістей отырып салу керек; ірі балықты ұштарына бір бөлігін қою керек. 
Жалпақ денесі бар балықты плашмяға салыңыз; жалпақ балықты төменгі 
қабатқа "соқыр" жағымен, ал жоғарғы қабатын "соқыр" жағымен жоғары 
қойыңыз. 

Мұздатылған балық блогын брикеттерді одан әрі бөлуге ыңғайлы болу 
үшін (оны сату кезінде) балықты арнайы құрылғы-бөлгіш тарақ, рамка және 
антиадгезионды қағаз (парафинделген қағаз немесе подпергамент) көмегімен 
бөлінген бөліктермен блок - пішінге орауға жол беріледі. Көрсетілген 
тәсілмен мұздатуға ұсақ балықтарды үшінші топқа бөлінген ұсақ балықтарды 
жіберу керек. 

Бөлгіш тарақ пен рамка тот баспайтын болаттан немесе тағамдық 
алюминийден жасалуы тиіс. Бөлу тарағындағы өзектердің және рамадағы 
бөлу пластиналарының саны бір массаны алып тастағанда белгілі бір 
массадағы брикеттердің берілген санына тең болуы тиіс (61 сурет). 

Салмағы шамамен 2 кг брикеттер алу үшін бөлу жақтауын пайдалану 
кезінде ұзындығы 1350 мм немесе 350 мм жолақтарға кесілген және ені 100-
ден 180 мм-ге дейін (блок-форманың ені 0,4-тен 0,72-ге дейін). 

Мұздатылған балық блогын басқа массаның брикеттеріне бөлген кезде 
антиадгезиялық қағаз жолағының ұзындығын тәжірибелік жолмен анықтау 
керек . 

Мұздатылған балықты ұсақ брикеттермен дайындау кезінде бөлу 
тарағын блок-пішінге (пісіру парағына) бөлгіш тарақты, үстіне 
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тұтыну ыдысына өлшеу, өлшеп-орау. 
Балықты блоктар түрінде мұздату кезінде балықты металл тікбұрышты 

стандартты блок формаларына салыңыз. Бір блок-формаға бір атаудағы, бір 
өлшем-массалық сипаттамадағы  кесудің бір тәсілі мен сорты салынады. 

Бір блок-нысанға: трескаға, пикшаға және сайдаға; бірінші, екінші және 
үшінші топтағы ұсақ балықтарға атаулары бойынша бөлінбей, бірақ топтар 
бойынша бөлек салуға рұқсат етіледі. 

Балықты блок-пішінге біркелкі, тығыз, үстіне дейін, ұзындығы бойынша 
тегістей отырып салу керек; ірі балықты ұштарына бір бөлігін қою керек. 
Жалпақ денесі бар балықты плашмяға салыңыз; жалпақ балықты төменгі 
қабатқа "соқыр" жағымен, ал жоғарғы қабатын "соқыр" жағымен жоғары 
қойыңыз. 

Мұздатылған балық блогын брикеттерді одан әрі бөлуге ыңғайлы болу 
үшін (оны сату кезінде) балықты арнайы құрылғы-бөлгіш тарақ, рамка және 
антиадгезионды қағаз (парафинделген қағаз немесе подпергамент) көмегімен 
бөлінген бөліктермен блок - пішінге орауға жол беріледі. Көрсетілген 
тәсілмен мұздатуға ұсақ балықтарды үшінші топқа бөлінген ұсақ балықтарды 
жіберу керек. 

Бөлгіш тарақ пен рамка тот баспайтын болаттан немесе тағамдық 
алюминийден жасалуы тиіс. Бөлу тарағындағы өзектердің және рамадағы 
бөлу пластиналарының саны бір массаны алып тастағанда белгілі бір 
массадағы брикеттердің берілген санына тең болуы тиіс (61 сурет). 

Салмағы шамамен 2 кг брикеттер алу үшін бөлу жақтауын пайдалану 
кезінде ұзындығы 1350 мм немесе 350 мм жолақтарға кесілген және ені 100-
ден 180 мм-ге дейін (блок-форманың ені 0,4-тен 0,72-ге дейін). 

Мұздатылған балық блогын басқа массаның брикеттеріне бөлген кезде 
антиадгезиялық қағаз жолағының ұзындығын тәжірибелік жолмен анықтау 
керек . 

Мұздатылған балықты ұсақ брикеттермен дайындау кезінде бөлу 
тарағын блок-пішінге (пісіру парағына) бөлгіш тарақты, үстіне 

 
 

антиадгезиялық қағаздың жолағын салыңыз, содан кейін балықтың өлшенген 
бөлігін мұқият салыңыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сурет 61 - Бөлгіш тарақ: 1-өзек; 2-бағыттаушы тарақтар; 3-тірек 
 
Пайда болған "ұялар" дәйекті түрде алдымен ортаңғы бөлікке, содан 

кейін экстремалды блок формаларына (пісіру науаларына) енеді. Блок-
пішінді (қаңылтырды) толтырғаннан кейін балықты тегістеу керек, бөлгіш 
тарақты пайда болған қағаз ілмектерінен алып тастау керек, блок-пішінді 
қақпақпен жауып, мұздатуға бағыттау керек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сурет 62 - Балық салуға арналған қаңылтыр таба: 
1-пісіру парағы; 2-бөлу тарағы; 3-адгезияға қарсы қағаз 
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Сурет-  63- Балық салуға арналған қаңылтыр таба: 
1- қаңылтыр таба; 2-бөлу тарағы; 3-антиадгезиялық қағаз; 4-балық. 

 
Мұздатылған балықты бөлу жақтауын қолдана отырып, кішкене 

брикеттермен жасаған кезде блок-пішінге (пісіру парағына) бөлу жақтауын 
салыңыз, содан кейін барлық брикеттер бір-бірінен бөлініп, балықты 
салғаннан кейін оларды блок-пішіннен (пісіру парағынан) еркін алып 
тастауға болатындай етіп екі адгезияға қарсы қағаз жолағын немесе көбірек 
жолақтарды салыңыз (бес брикеттен көп бөлінген кезде) (суретті қараңыз 
31). Осыдан кейін балықтың өлшенген бөлігін қалыптасқан "ұяларға" 
салыңыз, тегістеңіз, бөлу жақтауын алыңыз; блок-пішінді (пісіру парағын) 
қақпақпен жауып, мұздатуға жібереді (сурет. 32). 

Ұсақ балық пен балықты 0,25-2,0 кг порциямен мұздату кезінде балықты 
алдын ала балықты полимерлі пленкалы материалдардан жасалған 
пакеттерге салып парафинделген картон қораптарға, пакеттерге немесе 
картон қораптарға салу керек. 

Арнайы бөлшектелген бекіре және частик балықтарының кесектерін 
өлшеп, алдын ала пакеттерге немесе полимерлі пленкалы материалдардан 
жасалған салфеткаларға буып-түю керек. Қораптағы балықтың беті төселетін 
материалмен толығымен жабылады. 

Балық салынған пакеттер мен пакеттерді бір қатарға ашық немесе 
жабылатын блок-қалыптарға немесе қаңылтыр табаларға тығыз орналастыру 
керек. 

Ұсақ балықты шекті салмағы 3 кг болатын сәулелі қораптарға 
(қораптарға) салуға жол беріледі. 

 
Мұздатылған блоктың шекті салмағы (кг) артық болмауы тиіс); 
сардин, майшабақ (Каспийден басқа)                                         10 
анчоус және ұсақ майшабақ  өнеркәсіптік өңдеу үшін             14 
басқа атаудағы балықтар, кәсіпорындарда қатырылатын         15 
Каспий бассейнінің басқа атаудағы балықтар                            12 
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Сурет-  63- Балық салуға арналған қаңылтыр таба: 
1- қаңылтыр таба; 2-бөлу тарағы; 3-антиадгезиялық қағаз; 4-балық. 

 
Мұздатылған балықты бөлу жақтауын қолдана отырып, кішкене 

брикеттермен жасаған кезде блок-пішінге (пісіру парағына) бөлу жақтауын 
салыңыз, содан кейін барлық брикеттер бір-бірінен бөлініп, балықты 
салғаннан кейін оларды блок-пішіннен (пісіру парағынан) еркін алып 
тастауға болатындай етіп екі адгезияға қарсы қағаз жолағын немесе көбірек 
жолақтарды салыңыз (бес брикеттен көп бөлінген кезде) (суретті қараңыз 
31). Осыдан кейін балықтың өлшенген бөлігін қалыптасқан "ұяларға" 
салыңыз, тегістеңіз, бөлу жақтауын алыңыз; блок-пішінді (пісіру парағын) 
қақпақпен жауып, мұздатуға жібереді (сурет. 32). 

Ұсақ балық пен балықты 0,25-2,0 кг порциямен мұздату кезінде балықты 
алдын ала балықты полимерлі пленкалы материалдардан жасалған 
пакеттерге салып парафинделген картон қораптарға, пакеттерге немесе 
картон қораптарға салу керек. 

Арнайы бөлшектелген бекіре және частик балықтарының кесектерін 
өлшеп, алдын ала пакеттерге немесе полимерлі пленкалы материалдардан 
жасалған салфеткаларға буып-түю керек. Қораптағы балықтың беті төселетін 
материалмен толығымен жабылады. 

Балық салынған пакеттер мен пакеттерді бір қатарға ашық немесе 
жабылатын блок-қалыптарға немесе қаңылтыр табаларға тығыз орналастыру 
керек. 

Ұсақ балықты шекті салмағы 3 кг болатын сәулелі қораптарға 
(қораптарға) салуға жол беріледі. 

 
Мұздатылған блоктың шекті салмағы (кг) артық болмауы тиіс); 
сардин, майшабақ (Каспийден басқа)                                         10 
анчоус және ұсақ майшабақ  өнеркәсіптік өңдеу үшін             14 
басқа атаудағы балықтар, кәсіпорындарда қатырылатын         15 
Каспий бассейнінің басқа атаудағы балықтар                            12 
 

 
 

Мұздату үшін балықтың порциясын өлшеу кезінде жуғаннан кейін 
балықта қалған судың орнын толтыру және мұздату процесінде балықтың 
салмағын жоғалту есебімен олардың массасының 2% - на дейін арттыруға 
жол беріледі. Дайын өнімді таңбалау кезінде бұл массаның өсуі ескерілмейді. 

Мұздату. Балықты мұздату жасанды немесе табиғи суықты пайдалана 
отырып, тұзды немесе мұзды тұзбен мұздатудың контактілі және 
байланыссыз әдістерімен құрғақ тәсілмен жүргізіледі. Балықты мұздату 
балық денесінің немесе балық блогының қалыңдығындағы температураға 
жеткенге дейін құрғақ жасанды әдіспен минус 18 0С - тан, тұздықта-минус 12 
0С - тан, мұз тұзында-минус 6 0С-тан және табиғи әдіспен-минус 10 0С-тан 
аспайды. 

Балықты мұздатудың шамамен алғандағы ұзақтығы (с) минус 18 0С-тан 
аспайтын температураға дейін әр түрлі үлгідегі ауа мұздатқыш 
аппараттардағы минус 30-дан минус 40 0С-қа дейінгі ауа температурасы 
кезінде және блоктың қалыңдығы 60 мм плитка аппараттарындағы 
Тоңазытқыш агенттің минус 40-тан минус 42 0С-қа дейінгі булану 
температурасы кезінде төменде келтірілген: 

Мұздату ұзақтығын зертхананың меңгерушісі немесе кәсіпорынның 
(кеменің) технологы блоктың геометриялық орталығында немесе балық 
денесінің неғұрлым ет бөлігінде температураны бақылау өлшеулері бойынша 
белгілейді. 

Балықты мұздатудың ұсынылатын жылдамдығы ауа мұздатқыштарында 
0,7-5 см/сағ, плитка мұздатқыштарында 2-5 см/сағ құрайды. 

Мұздатудың аяқталуын жекелеген ірі балықтар денесінің неғұрлым етті 
бөлігіндегі немесе мұздатылған өнім блогының ортасындағы температураны 
бақылау өлшеуі бойынша орнату қажет. 

Балық партиясын мұздату процесінде қол жеткізілген температура 
мәнінің статистикалық сенімді шамасын алу үшін 

температураны өлшеу бірнеше данада немесе мұздатқыштың әртүрлі 
орындарынан алынған балық блоктарында жүргізіледі. 

Мұздатқыш құрылғыдан балықты тиеу және түсіру уақыты және 
мұздатылған балықтың температурасын бақылау өлшеулерінің деректері 
арнайы журналда тіркелуі керек. 

Мұздатқыш камералар мен блок-нысандардағы аппараттарды балықпен 
тиеу және олардан түсіру, сондай-ақ мұздатқыш камераларда температура 
мен ауа айналымының пайдалану параметрлерін ұстап тұруды бақылау 
мұздатқыш жабдықтың пайдаланылатын түрін пайдалану жөніндегі 
нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылсын. 

Суық ауа айналымы бар қарқынды әрекет ететін мұздатқыш 
аппараттарда және қондырғыларда балықты мұздату. Балықты 4-5 м/с және 
одан жоғары жылдамдықпен қозғалатын температурасы минус 30 °С-тан 
аспайтын суық ауа ағынында жеке-жеке, шашып және блоктармен мұздату 
керек. 



200
 

 

Блок-формаға ұзындығы бойынша сыймайтын ірі балық және 
блоктармен мұздатуға жатпайтын бағалы балықтар тор сөрелерге немесе 
металл қаңылтыр табаларға бір қатарға салынады, оларды мұздатқыш 
аппараттың конвейеріне немесе оған орналастырылатын этажер арбаларға 
(торларға, себеттерге) орналастырады. Бекіре, ірі албырт және басқа да өте 
ірі балықтарды мұздатқыш камераларға ілінген күйде орналастыруға рұқсат 
етіледі. 

Тұтыну ыдысына салынған балықты ашық пісіру табаларында мұздатуға 
жол беріледі. 

Балықты плитка мұздатқыш аппараттарда мұздату. Балықты мұздату 
стандартты өлшемдегі блоктармен жүргізіледі. Көлденең құю 
аппараттарында мұздату кезінде балықты алдын ала қақпағы бар металл 
блок-қалыптарға немесе блок-қалыптарға Орнатылатын mi тазартылған 
картон қораптарға салу керек. Толтырылған Нысандар мұздатқыштың 
байланыс плиталарына бір қатарға орнатылады. 

Балықты роторлы мұздатқыш аппараттарда мұздату кезінде балықты 
адгезияға қарсы қағаздан (пергаменттен, парафинделген қағаздан) пішілген 
жапсырмалары бар кассеталарға салу керек. Балықтың бір бөлігін кассетаның 
бөлігіне салып, жапсырманың клапандарымен ораңыз. 

Плитка және роторлы мұздатқыш аппараттарда балықты мұздату 
процесін осы аппараттарды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды 
басшылыққа ала отырып жүргізу қажет. 

Балықты стеллажды мұздатқыш камераларда мұздату. Балықты 
Тоңазытқыш сөрелік мұздатқыш камераларға салмас бұрын: жабдықты қар 
қабығынан тазарту керек. Камералардағы ауа температурасы ең төменгі 
деңгейге дейін жеткізіледі. Балықты мұздату процесінде камерадағы 
қарқынды ауа айналымын және ауаның ең төмен температурасын сақтауды 
қосыңыз .осы қуаттың жабдықтарына тиген. 

Балықтардың үлкен үлгілері парақтармен жабылған сөрелерге қойылады 
мырышталған темір, бір қатарда; 1-2 сағаттан кейін кептірілген және 

мұздатылған балықты бетінен бұрап, иілген балықты түзетіп, 3-4 сағаттан 
кейін екінші рет бұраңыз. Ірі бекіре және албырт балықтарды ілінген күйде 
немесе сөрелерге салып, көрші балық үлгілерінің жанасуына жол бермей 
мұздату керек. Сөрелерге қою және іліп қою мүмкін емес балықтардың өте 
үлкен үлгілері камераның еденіне орнатылған немесе жүк арбаларына 
қойылған металл парақтармен жабылған ағаш торларда мұздатылады. 

Орташа және ұсақ балықты балқытылған кезде балықты биіктігі 12 см-
ден аспайтын қабатпен металл парақтарға салыңыз. 

40-60 минуттан кейін кептірілген және мұздатылған балықты ағаш 
күрекпен араластырып, бұраңыз, ал 2-3 сағаттан кейін екінші рет 
араластырыңыз (балықтың қатып қалуын болдырмас үшін). Балық 
толтырылған блок-формалар мен тұтыну ыдысындағы балығы бар қаңылтыр 
табаларды стеллаждарға бір қатарға орнату керек. Балық көп мөлшерде 
түскен кезде балықпен блок-форманы биіктігі бойынша 2 қатарға қоюға 
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Блок-формаға ұзындығы бойынша сыймайтын ірі балық және 
блоктармен мұздатуға жатпайтын бағалы балықтар тор сөрелерге немесе 
металл қаңылтыр табаларға бір қатарға салынады, оларды мұздатқыш 
аппараттың конвейеріне немесе оған орналастырылатын этажер арбаларға 
(торларға, себеттерге) орналастырады. Бекіре, ірі албырт және басқа да өте 
ірі балықтарды мұздатқыш камераларға ілінген күйде орналастыруға рұқсат 
етіледі. 

Тұтыну ыдысына салынған балықты ашық пісіру табаларында мұздатуға 
жол беріледі. 

Балықты плитка мұздатқыш аппараттарда мұздату. Балықты мұздату 
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Балықты роторлы мұздатқыш аппараттарда мұздату кезінде балықты 
адгезияға қарсы қағаздан (пергаменттен, парафинделген қағаздан) пішілген 
жапсырмалары бар кассеталарға салу керек. Балықтың бір бөлігін кассетаның 
бөлігіне салып, жапсырманың клапандарымен ораңыз. 

Плитка және роторлы мұздатқыш аппараттарда балықты мұздату 
процесін осы аппараттарды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды 
басшылыққа ала отырып жүргізу қажет. 
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деңгейге дейін жеткізіледі. Балықты мұздату процесінде камерадағы 
қарқынды ауа айналымын және ауаның ең төмен температурасын сақтауды 
қосыңыз .осы қуаттың жабдықтарына тиген. 

Балықтардың үлкен үлгілері парақтармен жабылған сөрелерге қойылады 
мырышталған темір, бір қатарда; 1-2 сағаттан кейін кептірілген және 

мұздатылған балықты бетінен бұрап, иілген балықты түзетіп, 3-4 сағаттан 
кейін екінші рет бұраңыз. Ірі бекіре және албырт балықтарды ілінген күйде 
немесе сөрелерге салып, көрші балық үлгілерінің жанасуына жол бермей 
мұздату керек. Сөрелерге қою және іліп қою мүмкін емес балықтардың өте 
үлкен үлгілері камераның еденіне орнатылған немесе жүк арбаларына 
қойылған металл парақтармен жабылған ағаш торларда мұздатылады. 

Орташа және ұсақ балықты балқытылған кезде балықты биіктігі 12 см-
ден аспайтын қабатпен металл парақтарға салыңыз. 

40-60 минуттан кейін кептірілген және мұздатылған балықты ағаш 
күрекпен араластырып, бұраңыз, ал 2-3 сағаттан кейін екінші рет 
араластырыңыз (балықтың қатып қалуын болдырмас үшін). Балық 
толтырылған блок-формалар мен тұтыну ыдысындағы балығы бар қаңылтыр 
табаларды стеллаждарға бір қатарға орнату керек. Балық көп мөлшерде 
түскен кезде балықпен блок-форманы биіктігі бойынша 2 қатарға қоюға 

 
 

рұқсат етіледі, қатарлар арасында өзендер міндетті түрде салынады. 
Мұздатқыш камераларға балықты тиеудің болжамды нормалары мынадай 
(кг-мен): 

еденнің жүк алаңының 1 м2-де-100-ден артық емес; 
балықтың мөлшеріне байланысты 1 м2 сөреде-30-50; 
аспалы құрылғылардың 1 м-де (ілгіштер мен аспалы жолдар) - 200-ден 

аспайды. 
Мұздату процесінің аяқталуын дененің немесе балық блогының 

қалыңдығындағы температураны бақылау арқылы анықтау керек. 
Мұздатқыш камералардағы технологиялық операциялар камералардың 

жылынуын болдырмайтын шараларды сақтаған кезде және ауаның мәжбүрлі 
айналымы желдеткіштері сөндірілген кезде жүргізіледі. 

Табиғи жағдайда балықты мұздату. Балықты мұздату ауа температурасы 
минус 120с-тан аспайтын тұрақты аяз басталған кезде ғана жүргізіледі, 
балықты Ашық, жақсы желдетілетін алаңдарда, сондай-ақ жабық немесе 
жартылай жабық үй-жайларда мұздату керек. 

 
Балықты мұздатуға арналған алаңды қардан мұқият тазалау керек; 

алаңда қар қалған жағдайда оны жақсылап нығыздап, тегіс мұз бетін алу 
үшін су құю керек. 

Кішкентай балықты алаңға биіктігі 12 см-ден аспайтын біркелкі 
қабатпен құйып, мұздатуды болдырмау үшін мезгіл-мезгіл ағаш 
қалақшалармен немесе күректермен араластырыңыз. Балықты блоктармен 
мұздатуға рұқсат етіледі, оны 12 см-ден аспайтын қабатпен пісіру парағына 
салыңыз. 

Мұздатылған балықтың жанында қар мен мұзды ұяшықтарының 
мөлшері 2,5 см-ден аспайтын торлы механикалық елекке сілку арқылы 
бөлуге жол беріледі. Мұздатылған балықты 2 рет бұрап, қисық балықты 
түзетіңіз. Мүмкіндігінше ірі бекіре және албырт балықтарды жекелеген 
үлгілердің жанасуына жол бермей, ілінген күйде мұздату керек. 

Мұздатылған балықты ылғалдың көп жоғалуын болдырмас үшін дереу 
орап, сақтау үшін тоңазытқышқа жіберіңіз. 

Мұздатылған балықты (көлік келгенге дейін) қабылдау пункттерінде 
брезентпен, қаппен, мүйізтұмсықпен, чаканмен немесе сабанмен жабылған 
тығыз штабельдерде қысқа уақыт сақтауға жол беріледі; жабылған 
қатарларды оны аздап тығыздап, таза қармен жабуға болады. 

Балықты ас тұзының салқындатылған ерітіндісінде мұздату. Балықты 
мұздату үшін тығыздығы 1,16-1,17 г/см3 (15 0С) ас тұзының минус 18 0С 
температураға дейін салқындатылған ерітіндісін (хладагент) пайдалану 
керек. 

Мұздатуды контактілі немесе контактісіз тәсілмен (мұздатқыш 
аппараттың құрылымына байланысты) балықты айналмалы салқындатылған 
ас тұзының ерітіндісіне батырып немесе оны суық хладагентпен суарып 
жүргізу керек. 



202
 

 

Контактілі тәсілмен мұздату кезінде балықты тор себеттерге салып, ас 
тұзының суық ерітіндісі бар мұздатқыш аппаратқа немесе аппарат арқылы 
өтетін тор тасымалдағышқа қоятын ашық қаңылтыр табаларға салу керек. 

Жанасусыз тәсілмен мұздату кезінде балықты оның жанасуын 
болдырмайтын қақпақтары бар арнайы қалыптарға салу 

хладагентпен. 
Суару тәсілімен мұздату кезінде балықты тор тасымалдағышқа салуға 

немесе себезгі астында ілуге жол беріледі. 
Контактілі тәсілмен мұздатылған балықты оның бетінен таза тұщы 

немесе теңіз суымен температурасы 15 0С-тан аспайтын тұзды кетіру үшін 2-
3 с бойы, балықтың айтарлықтай жылынуына жол бермей жуу керек. 

Мұздату процесінде мұздатқыш аппараттардағы ерітіндінің 
температурасы мен тығыздығын үнемі бақылау керек (ауысымда кемінде екі 
рет). 

Тұз ерітіндісінің тұрақты тығыздығын оны тұз концентраторы арқылы 
айдау арқылы сақтаңыз. Ерітіндіні мұздатқыш бакқа орналастырылған 
салқындатқыш батареялардың немесе шығарылатын жылу алмастырғыштың 
көмегімен машинамен салқындату керек. Ластануына қарай аппараттардағы 
тұзды ауыстыру керек. 

Балықты мұз және ас тұзы қоспасында мұздату (мұз тұзды мұздату). 
Балықты мұз және тұз қоспасымен мұздату 0,3-0,4 м биіктікте жалған 
түбімен және мұз тұз қоспасын еріту кезінде пайда болатын тұзды суды 
соруға арналған ағаш құдықпен жабдықталған күбілерде (ларектерде) 
түйіспелі немесе байланыссыз тәсілмен жүргізіледі. 

Мұздату кезінде күбінің түбіне қалыңдығы 18-20 см мұз бен тұздың 
қоспасының құйыңыз, содан кейін балықты тегіс қабаттарға (бір қатарға) 
салыңыз, балықтың әр қабатын ұсақталған мұз қабатын және оның үстіне тұз 
қабатын біркелкі себіңіз немесе балықты алдын ала дайындалған мұз бен тұз 
қоспасымен құйып жабыңыз. Балықтың жоғарғы қабаты мұз тұз қоспасымен 
жабылған, оның мөлшері алдыңғы қабаттағы қоспадан 60% (массасы 
бойынша) көп болуы керек. Мұз тұз қоспасын оқшаулау материалымен 
(брезентпен, төсеніштермен, мүйіздермен) мұқият жабыңыз. Балық 
қабатының және мұз тұз қоспасының биіктігі 1,0 м-ден аспайды. 

Мұздату аяқталғаннан кейін балықты шамадан тыс тұздамау үшін дереу 
күбіден түсіру керек. 

Байланыссыз мұздату кезінде балықты қақпағы бар металл қалыптарға 
салу керек. Балықпен толтырылған қалыптарды қатарлармен күбіге салу 
және қатарларға балықты жанаспалы мұздату кезіндегідей тәртіппен тұз бен 
мұз қоспасымен жабу керек. Балықты балық қабаттары мен мырышталған 
темір табақтарының мұз тұз қоспасы арасында төсей отырып, ыдысқа 
(формасыз) салуға жол беріледі; ерітінді балыққа түспес үшін темір 
табақтарын бір-біріне жақын орналастыру керек. Қабаттың биіктігі 2 м-ден 
аспайды, бұл ретте тұз ерітіндісін Чанға айдауға болмайды. 
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3 с бойы, балықтың айтарлықтай жылынуына жол бермей жуу керек. 

Мұздату процесінде мұздатқыш аппараттардағы ерітіндінің 
температурасы мен тығыздығын үнемі бақылау керек (ауысымда кемінде екі 
рет). 

Тұз ерітіндісінің тұрақты тығыздығын оны тұз концентраторы арқылы 
айдау арқылы сақтаңыз. Ерітіндіні мұздатқыш бакқа орналастырылған 
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Балығы бар пакеттерді (жеңдерді) термосварка әдісімен немесе ауаны 
шығару және балық пен пакет бетінің барынша жанасуын қамтамасыз ету 
үшін алдын ала вакуумдаумен арнайы қысқыштармен герметикалау қажет. 

Балықты мұздату үшін минус 36 ± 1,5 0С температураға дейін 
салқындатылған,концентрац
г/см3 хлорлы кальций ерітіндісін пайдалану керек. 

Мұздатуды балықты айналымдағы салқындатылған ерітіндіге батырып 
немесе оны салқындатылған ерітіндімен (бар мұздатқыш қондырғының 
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құрылымына байланысты) суландыру арқылы байланыссыз тәсілмен жүргізу 
қажет. Балықты салқындатылған ерітіндімен суландыру арқылы мұздатудың 
аралас тәсіліне жол беріледі, содан кейін оны айналымдағы салқындатылған 
ерітіндіге батырады. 

Мұздату процесінде мұздатқыш ыдыстардағы ерітіндінің температурасы 
мен тығыздығын үнемі бақылап отыру керек. Ерітіндіні мұздатқыш ыдысқа 
салынған салқындатқыш батареялардың немесе шығарылатын жылу 
алмастырғыштың көмегімен машинамен салқындату керек. Ерітіндіні 
мұздатқыш ыдысқа көпіршікті құрылғы арқылы сұйық азотты беру жолымен 
салқындатуға жол беріледі. 

Мұздату дененің немесе балық блогының қалыңдығында минус 18 0С-
тан аспайтын температураға жеткенге дейін жүргізіледі. 

Мұздату ұзақтығы балықтың түріне, балықтың немесе блоктардың 
айырылуына, хлорлы кальцийдің температурасына, пайдаланылатын 
жабдықтың құрылымы мен суықтай өндірілуіне байланысты және әрбір жеке 
жағдайда зертхана қызметкерлері немесе кәсіпорынның (кеменің) технологы 
белгілейді. 

Балық блоктарын блок-қалыптардан (қаңылтыр табалардан) түсіру. 
Мұздатылған балық блоктарын блок-қалыптардан түсіруді электр 
жылытқыштармен, бумен және жылытылатын сумен (30 0С-тан жоғары 
емес) ерітуді (блок-қалыптарды жылытуды) қолдану арқылы жүргізу 
ұсынылады. 

Қыздырылған судың көмегімен еріту кезінде блок-қалыптардың 
қақпақтарының қысқыштары босатылып, балығы бар блок-қалыптарды 20-30 
с суға батырылады немесе түбі жағынан суарылады. 

Мұздатылған балық блоктарын босату қақпақтарды алып тастағаннан 
кейін, блок-пішінді түбімен үстелдің немесе транспортердің үстінен жоғары 
қарай бұрады. Мұздатылған балықты мұздатқыш қондырғылардан 
түсіргеннен кейін дереу глазурлеуге жіберу керек. Балық денесінің 
қалыңдығындағы немесе балық блогының геометриялық ортасындағы 
Температура минус 18 0С-тан аспауы керек. 

Шекті салмағы 2 кг блоктарды түсіру кезінде балықтың қабаттарын бөлу 
үшін пайдаланылатын антиадгезионды қағаздан (подпергамент, 
парафинделген қағаз) үлестіру төсемдерін алуға болмайды. 

Глазурьлеу. Глазурлеу-мұздатылған балықтың немесе балық 
блоктарының бетінде жанасатын жабындар (глазурь) Судан немесе су 
ерітінділерінен мұз қыртысының пайда болуы. 

температурадағы таза тұщы, теңіз суымен немесе су ерітінділерімен батыру 
тәсілімен арнайы Жылтырату аппараттарында немесе қолмен Жылтырату 
ванналарында немесе тиісті себезгілеу құрылғыларының көмегімен 
суландыру тәсілімен глазурлеуді жүргізу. 

Ірі балықты қолмен суару әдісімен немесе басқа да мүмкін тәсілдермен 
глазурлейді. 
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Қолмен глазирлеу кезінде глазирлеу ванналарындағы суды алдын ала 
салқындату батареяларының көмегімен немесе ол толық ерігенше таза 
ұсақталған мұзбен араластыру жолымен суытады. 

Мұздатылған балықты немесе балық блоктарын балықтың немесе балық 
блогының бетіндегі суды "кептіру" (мұздату) үшін 10-12 с үзіліспен 5-6 рет 
салқындатылған суға батырады. Суға екінші батқаннан кейін балықты мұз 
қыртысын бекіту үшін ауада кемінде 1 минут ұстау керек. 

Мұздату балықтың немесе балық блогының бетін біркелкі жабатын мұз 
қыртысы түрінде болуы керек және оны жеңіл түрту кезінде артта қалмауы 
керек. 

Балық өңдейтін кәсіпорындардан немесе кемелерден балық немесе 
блоктарды шығару кезінде глазурьдің массалық үлесі кем болмауы тиіс 
(глазурленген балық немесе балық блогының массасынан % - бен): 

бір-бірлеп мұздатылған балық- 2% 
арнайы кесілген балық 3% 
 блоктармен мұздатылған балық 4% 

глазурьленбеген: 
адгезияға қарсы қағазда мұздатылған балық (подпергамент, 

парафинделген қағаз)); 
вакуум астындағы полимерлі пленкалы пакеттерде мұздатылған балық; 
алдын ала полимерлі пленкалы пакеттерге немесе салфеткаларға буып-

түйілген парафинделген картон қораптарда, картон қораптарда мұздатылған 
балық; 

ас тұзы ерітіндісінде контактілі тәсілмен мұздатылған балық; 
тұзды мұзбен мұздатылған балық. 
 
Табиғи мұздатылған балықтарын: Каспий, көл және алыс ағынсыз су 

лососьтері, ақ балықтарынан, бекіре балықтарынан, , нельма, семга, скумбрия 
мен айран, Оңтүстік Каспий және Арал ақ көзінен, Арал мұртшасынан, 
шемайдан(аралдан басқа), су қоймаларынан алынған синцтан, атбас 
балықтарынан, минагадан, салмағы 5 кг-ға дейінгі галотустан дайындалған 
мұздатылған балықтар болып бөлінеді. 

Глазурь ванналарындағы су ластануына қарай, бірақ тәулігіне кемінде 
бір рет ауыстырып, бір мезгілде ванналарды тазалайды. 

Жылтырату аппараттары мен ванналарды санитарлық өңдеу балық 
өңдеу кәсіпорындары мен кемелердегі технологиялық жабдықтарды 
санитарлық өңдеу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі. 

Орау. 
Мұздатылған балықты буып-түю үшін пайдаланылатын ыдыстар мен 

қосалқы материалдар таза, құрғақ, иіссіз және нормативтік-техникалық 
құжаттама талаптарына сәйкес болуы тиіс. 

Әрбір буып-түю бірлігінде бір атаудағы (треска, пикша, сайда, бірінші, 
екінші және үшінші топтағы ұсақ-түйектен басқа), сорттағы, бір өлшемді 
топтағы, бір бөлгіш түрдегі және бір тұтыну ыдысындағы балық болуы тиіс. 
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Әрбір буып-түю бірлігіндегі немесе көлік ыдысының бірлігіндегі 
балықтың салмағы мен есебі бойынша шекті ауытқуы дайын өнім мен 
жартылай фабрикаттарға арналған нормативтік-техникалық құжаттамада 
белгіленген талаптарға сәйкес келуі тиіс. 

Мұздатылған балықты төменде келтірілген ыдысқа орау керек. 
 
Гофрирленген картоннан жасалған жәшіктер: МЕМСТ 1168, МЕМСТ 

17660; 
өнімнің шекті салмағы 40 кг ГОСТ 20057, ГОСТ 21230 
Өнімнің шекті массасы бар тақтай жәшіктер ГОСТ 1168, ГОСТ 17660, 
40 және 50 кг ГОСТ 20057, ТУ 
Мүйізтұмсықтар немесе кенеп қайыратын жаймалар МЕМСТ 1168, 

МЕМСТ 20057 
ірі балықтарға арналған орауыш 
жәшіктерге орау мүмкін емес 
гофрленген картон немесе тақтай, 
Азық-түлік және зығыр-джуто зығыр қаптар      ГОСТ 1168, ГОСТ 20057 
- өнімнің шекті салмағы 30 кг кенепқаптарға оралған балық                        

(МЕМСТ 1168), 
вагон-мұздықтарда тиелетін балық 
қарашадан наурызға дейін қоса алғанда; 
Сібір кәсіпорындары үшін 
- қазаннан сәуірге дейін, ал жөнелту кезінде 
Рефрижераторлық кемелер мен шектеусіз 
уақыт, бірақ бұл жағдайда жазғы кезеңде балық зығыр және зығырдағы 

балық- 
джуто-кенеп қаптарда 

жөнелтілетін болады 
дене қалыңдығындағы температура 
балық немесе блок минус 18 °С-тан жоғары емес. 
Үлдір пакеттер, бумалар                            ГОСТ 1168, ГОСТ 17660, ГОСТ 
парафинделген картон 20057, ТУ 
немесе полимер жабыны бар, 
қаптамасыз картон қорапшалар 
алдын ала қаптамамен- 
балықты үлдірлі 
шекті массасы бар пакеттер 
1; 2 кг өнім; пакеттер мен бумалар 
мұздатылған балықпен орау 
жәшіктерге бірі гофрирленген 
картон немесе тақтай жәшіктер 
өнімнің шекті салмағы 30 кг 
Шпоннан жасалған өрілген қораптар         ГОСТ 1168 
өнімнің шекті салмағы 30 кг 



207
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қарашадан наурызға дейін қоса алғанда; 
Сібір кәсіпорындары үшін 
- қазаннан сәуірге дейін, ал жөнелту кезінде 
Рефрижераторлық кемелер мен шектеусіз 
уақыт, бірақ бұл жағдайда жазғы кезеңде балық зығыр және зығырдағы 

балық- 
джуто-кенеп қаптарда 

жөнелтілетін болады 
дене қалыңдығындағы температура 
балық немесе блок минус 18 °С-тан жоғары емес. 
Үлдір пакеттер, бумалар                            ГОСТ 1168, ГОСТ 17660, ГОСТ 
парафинделген картон 20057, ТУ 
немесе полимер жабыны бар, 
қаптамасыз картон қорапшалар 
алдын ала қаптамамен- 
балықты үлдірлі 
шекті массасы бар пакеттер 
1; 2 кг өнім; пакеттер мен бумалар 
мұздатылған балықпен орау 
жәшіктерге бірі гофрирленген 
картон немесе тақтай жәшіктер 
өнімнің шекті салмағы 30 кг 
Шпоннан жасалған өрілген қораптар         ГОСТ 1168 
өнімнің шекті салмағы 30 кг 

 
 

Жүзімнен немесе талдан жасалған себеттер       МЕМСТ 1168 
шекті массасы бар шыбықтар 40 кг өнім рұқсат етіледі 
 

Балықтардың кейбір түрлерін орау ерекшеліктері. 
Өнеркәсіптік өңдеуге арналған тұтас етке, қабатқа және т. б. бөлінген 

мұздатылған балық блоктарын полимерлік материалдардан жасалған 
қосымша қаптарға буып-түйіп, кейіннен өнімнің шекті салмағы 40 кг 
гофрленген картоннан жасалған жәшіктерге орайды. 

Арнайы бөлінген бекіре және частик балықтарын алдын ала пакеттерге 
немесе полимерлі пленкалы материалдардан жасалған салфеткаларға буып - 
түйіп, 1,0 кг, бекіре балықтарының шекті массасы 0,5 кг, кейіннен 
гофрленген картоннан жасалған жәшіктерге немесе өнімнің шекті салмағы 30 
кг тақтайларға буып-түйіп орау керек. 

Бөлшек сауда мен қоғамдық тамақтануға арналған анчоус және ұсақ 
майшабақ, өнімнің шекті салмағы 30 кг тақтай немесе гофрленген картоннан 
жасалған жәшіктерге салынады. 

Мұздатылған бекіре балықтарын орау: 
мүйізтұмсыққа немесе буып-түю және техникалық мақсаттағы маталарға; 
маталарда зығыр және жартылай зығыр қапшықтар немесе кенеп тігетін 
орауыш жаймалар; теңдердің мөлшері мен салмағы балықтың мөлшеріне 
байланысты; 
жәшіктер тақтай, шекті салмағы 40 кг. 
Балықты теңдерге буып-түйген кезде мүйізтұмсықтың екі қабатына немесе 
буып-түю және техникалық мақсаттағы матаға немесе зығыр және жартылай 
зығыр қап матаға немесе кенеп қайыратын, буып-түю материалының 
төсеміне буып-түю материалының (картон немесе орама қағаздың екі-төрт 
қабаты) қабаттары арасында төсеме салу керек. Балықпен балықтарды 
жіппен, капрон жіппен және мақта-мата тігін жіптерімен мықтап тігіп, 
фанерамен немесе жұқа тақталармен орап, арқанмен байлаңыз. 
Мұздатылған балықты Рефрижераторлық вагон-поездарда және секцияларда 
тасымалдау кезінде, теңдерді міндетті түрде жіппен байлап, қаптау 
материалын (фанераны, жұқа тақтайшаларды) қолданбай буып-түюге жол 
беріледі. 

Балық, нельма, лосось, Каспий, Балтық және көл лососьдерін ораңыз: 
өнімнің шекті салмағы 40 кг тақтай жәшіктерге; 
теңдерге мүйізтұмсық және кенеп тігілетін мата емес материал (ірі көл және 
Балтық лососьі үшін, олардың мөлшеріне байланысты тақтай жәшіктерге 
буып-түю мүмкін емес). 
Әрбір балық жеке пергаментке, пергаментке, целлюлоза пленкасына оралып 
немесе пленкалы материалдардан жасалған пакеттерге салынып, кейіннен 
балықтың шекті салмағы 40 кг болатын тақтай жәшіктерге салынуы тиіс. 

Қиыр Шығыс лососьдері (ГОСТ 1168) тақтай қораптарға немесе 
өнімнің максималды салмағы 40 кг болатын гофрленген картоннан жасалған 
қораптарға салынады. Ірі балықты өнеркәсіптік өңдеу үшін теңді арқанмен 
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байлай отырып, мүйізтұмсық немесе кенеп тігілетін тоқылмаған маталы 
теңдерге буып-түюге жол беріледі. 
Глазурленген, антиадгезионды қағазға оралған немесе қорғаныш полимерлі 
жабындымен өңделген балықты тек тақтай жәшіктерге немесе гофрленген 
картоннан жасалған жәшіктерге орайды. 
Ұзындығы 30 см-ден асатын, жеке-жеке мұздатылған немесе Шашыратылған 
балықты контейнерге тегіс, тығыз қатарлармен төмен қаратып салады.  
Жалпақ денелі табан, шабақ, галибут және басқа балықтар тегіс қабаттарға 
қойылады. 
Ұзындығы 30 см-ден аз, жеке-жеке мұздатылған немесе Шашыратылған 
балықты қабаттарды мұқият тегістеп, контейнерге шашыратып салыңыз. 
Бағалы балық түрлерін ыдысқа орау кезінде оларды қайта санау, таңбалау 
кезінде дана санын көрсету. 

Мұздатылған балықты буып-түю алдында тақтай қораптарды таза, 
құрғақ мүйізтұмсықтармен, шақталған төсеніштермен, орауыш қағазбен 
немесе осы мақсаттарға арналған басқа да орауыш материалдармен төсеу 
керек. 

Қарашадан наурызға дейін қоса алғанда, сондай-ақ балықты мұз тұзды 
қатыру кезінде жәшіктерде блоктармен мұздатылмаған балық үшін ыдысты 
буып-түйетін материалдармен төсемеуге жол беріледі. 

Мұздатылған балық блоктарын жәшіктерге буып-түю кезінде 
пергаментпен, пергаментпен немесе басқа да ылғал өткізбейтін материалмен 
қайта салу керек. Блоктар арасында тығыз орау қағазын салуға рұқсат етіледі. 
Мұздатылған балық салынған тақтай жәшіктері бітеліп, басқа қалалардан 
тасымалдау үшін, сонымен қатар, Болаттың соңғы жағына бекітіңіз . орауыш 
таспамен немесе болат сыммен. Мұздатылған балығы бар гофрленген 
картоннан жасалған жәшіктер металлмен тығыз жабылған:қағаз негізіндегі 
желім таспамен немесе жабысқақ қабаты бар полиэтилен таспамен немесе 
полипропилен таспамен желімделген. Өнеркәсіптік өңдеуге арналған балығы 
бар гофрленген картоннан жасалған жәшіктерді берік жіппен немесе жіппен 
байлауға жол беріледі. 

Қаптар мен теңдерді машинада немесе қолмен жіппен немесе жіппен 
нық тігу немесе жіппен байлау керек. Балық себеттерін жоғарыдан немесе 
кенеп тігілетін матамен қаптап, арқанмен мықтап байлаңыз. Теңдер мен 
қораптарды жіппен тығыз байлауға рұқсат етіледі. Картон қораптарын 
жабыңыз, пленкалық пакеттерді термиялық әдіспен қайнатыңыз немесе 
қысқыштармен бекітіңіз. 

Таңбалау. Мұздатылған балығы бар тұтыну және тасымалдау 
ыдыстарын таңбалау ГОСТ 7630 "балық, теңіз сүтқоректілері, Теңіз 
омыртқасыздары, балдырлар және оларды қайта өңдеу өнімдері. Таңбалау", 
сондай-ақ техникалық шарттарға сәйкес өнеркәсіптік қайта өңдеу үшін 
мұздатылған балықты таңбалау кезінде қосымша талаптар. 

Сақтау. Оралған мұздатылған балықты дереу кеме трюміне немесе 
тоңазытқыш камерасына сақтауға жіберу керек. Балықты сақтау осы балық, 
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байлай отырып, мүйізтұмсық немесе кенеп тігілетін тоқылмаған маталы 
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керек. 

Қарашадан наурызға дейін қоса алғанда, сондай-ақ балықты мұз тұзды 
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Мұздатылған балық блоктарын жәшіктерге буып-түю кезінде 
пергаментпен, пергаментпен немесе басқа да ылғал өткізбейтін материалмен 
қайта салу керек. Блоктар арасында тығыз орау қағазын салуға рұқсат етіледі. 
Мұздатылған балық салынған тақтай жәшіктері бітеліп, басқа қалалардан 
тасымалдау үшін, сонымен қатар, Болаттың соңғы жағына бекітіңіз . орауыш 
таспамен немесе болат сыммен. Мұздатылған балығы бар гофрленген 
картоннан жасалған жәшіктер металлмен тығыз жабылған:қағаз негізіндегі 
желім таспамен немесе жабысқақ қабаты бар полиэтилен таспамен немесе 
полипропилен таспамен желімделген. Өнеркәсіптік өңдеуге арналған балығы 
бар гофрленген картоннан жасалған жәшіктерді берік жіппен немесе жіппен 
байлауға жол беріледі. 

Қаптар мен теңдерді машинада немесе қолмен жіппен немесе жіппен 
нық тігу немесе жіппен байлау керек. Балық себеттерін жоғарыдан немесе 
кенеп тігілетін матамен қаптап, арқанмен мықтап байлаңыз. Теңдер мен 
қораптарды жіппен тығыз байлауға рұқсат етіледі. Картон қораптарын 
жабыңыз, пленкалық пакеттерді термиялық әдіспен қайнатыңыз немесе 
қысқыштармен бекітіңіз. 

Таңбалау. Мұздатылған балығы бар тұтыну және тасымалдау 
ыдыстарын таңбалау ГОСТ 7630 "балық, теңіз сүтқоректілері, Теңіз 
омыртқасыздары, балдырлар және оларды қайта өңдеу өнімдері. Таңбалау", 
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балық өнімдері мен теңіз өнімдерін сақтау жөніндегі жинақтың № 109 
нұсқаулығына сәйкес жағалаудағы тоңазытқыштарда және рефрижераторлық 
кемелерде жүргізіледі.  

 
Балықтың арнайы қорғаныш жабындарын қолдану. 
Нұсқаулық мұздатылған балық майының тотығуын және оны 

тоңазытқыш сақтау кезінде кептіру процестерін тежейтін балыққа арнайы 
қорғаныс жабындарын дайындау және қолдану тәртібін қарастырады. 

Тамақ өнеркәсібінде қолдануға ұсынылған суда еритін полимерлер 
белгілі бір жағдайларда кез-келген пішіндегі өнімдердің бетінде қабықтар 
түзеді. Бұл материалдарды отандық химия өнеркәсібі өндіреді. Полимерлер 
майға төзімді, суда оңай ериді: сулы ерітінділер теріс температурада жоғары 
адгезиялық қасиеттерге ие, зиянсыз. 

Қорғаныш жабындарын алу үшін қолданылатын заттар-16/1 маркалы 
поливинил спирті (ПВС), карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), 
оксиэтилцеллюлоза (ОЭЦ-55), прополис, "Синтамид-5" беттік-белсенді зат 
(ПАВ СД-5), тағамдық сорбин және лимон қышқылдары, глицерин, "Минх" 
және "Вахтоль" ыстау сұйықтықтары, антисептиктер (катамин АБ және 
катапол) қолданыстағы нормативтік - техникалық құжаттама талаптарына 
сәйкес болуы тиіс. 

Поливинил спирті (ПВС) және карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) 
негізіндегі қорғаныс жабындарын мұздатылған балыққа (жеке), сондай-ақ 
мұздатылған мұхиттық балық блоктарына (скумбрия, сайра, майшабақ, 
ставрида, сардин, Қиыр Шығыс лососьі және т.б.) жағу керек. 

Беттік-белсенді зат (баз СД-5) және құрылым түзгіштер - сорбин 
қышқылы мен глицерин қосылған модификацияланған ПВС негізіндегі 
қорғаныс жабындарын мұздату алдында тікелей жаңа (салқындатылған) 
бекіре балығына немесе мұздатқыш камералардан түсіргеннен кейін бірден 
мұздатылған балыққа жағу керек. 

Поливинил спирті немесе оксиэтилцеллюлоза модификаторы бар поли-
винил спирті негізіндегі қорғаныс жабындары балық өнеркәсібінің 
кемелерінде мұздатылған балық блоктарын (салака, килька, сардин, 
скумбрия, Иваси майшабағы) өңдеу үшін қолданылады. 

Мұздатылған балықты немесе шикі балықты "Минх" немесе "Вахтоль" 
темекі шегетін сұйықтығының суларымен глазурлеуді Иваси майшабағына 
қолдану ұсынылады. 

Прополис пен лимон қышқылының Сулы ерітіндісімен глазурьді ақ 
балық (муксун, чир, пелядь, ряпушка және т.б.), нельма, Сібір бекіресі, ұсақ 
майшабақ балықтары (Балтық және Североморск, салаки) үшін қолдану 
ұсынылады. 

Мұздатылған балықты глазурлеуге арналған зарарсыздандырылған 
теңіз суы балық өнеркәсібі кемелерінде тапшы тұщы суды ауыстыру үшін, 
сондай-ақ мұздатылған балықты сақтау мерзімін ұзарту үшін қолданылады. 
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Теңіз суын зарарсыздандыру оған антисептиктерді енгізу арқылы жүзеге 
асырылады: КАТАМИН АБ немесе катапол концентрациясы 0,2-0,5 г/дм3. 

Залалсыздандырылған теңіз суында поливинил спиртінің 
жылтыратқыш ерітінділерін дайындауға болады. Көрсетілген әдіс балықтың 
барлық түрлеріне (ақ балық, бекіре, албырт) бір-бірлеп мұздату үшін 
қолданылуы мүмкін. Қоршаған ортаны қорғау мақсатында іс-шаралар 
әзірленді, 

балық шаруашылығы су айдындарының суларында олардың 0,5 мг/дм3 
шекті рұқсат етілген шоғырлануына сәйкес ағынды сулардағы жабын 
құрауыштарының болуын қамтамасыз ететін, сондай-ақ Балықтан оны қайта 
пайдалану үшін алынған жабындардан поливинил спиртін регенерациялау 
көзделген . 

Шикізат және материалдар. 
Мұздатылған балықты және арнайы қорғаныш жабыны бар шикі 

балықты дайындауға қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттаманың 
талаптарына сәйкес келетін балықты жіберу. 

Технологиялық мақсаттар үшін пайдаланылатын су ауыз судың 
қолданыстағы стандартына сәйкес болуы тиіс. Микробиологиялық 
көрсеткіштер бойынша ауыз суға қолданыстағы стандартты 
қанағаттандыратын теңіз суын пайдалануға жол беріледі. 

Материалдар: 
1) 16/1 маркалы поливинил спирті (ЛВС) - суда еритін полимер, ақ 

ұнтақ тәрізді зат; 
2) карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) - суда еритін ақ қабыршақты ұнтақ; 
3) оксиэтилцеллюлоза (ОЭО-55) - суда еритін полимер; 
4) "Синтамид-5" беттік-белсенді зат (ББЗ СД-5); 
5) тағамдық сорбин қышқылы; 
6) тағамдық лимон қышқылы; 
7) глицерин; 
8) түтін сұйықтығы "Минх"; 
9) "Вахтоль" түтін сұйықтығы"; 
10) прополис; 
11) антисептиктер (катапол, КАТАМИН АБ); 
12) ректификациялық этил спирті (96%). 
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Теңіз суын зарарсыздандыру оған антисептиктерді енгізу арқылы жүзеге 
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Технологиялық үрдіс сызбасы 

 
                                      Арнайы суда еритін қорғаныс  
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Жібіту және пайдаланылған ПВС 
                                       Жабынын алыа тастау  

 
Қалпына келтірілген жабынды қайта пайдалану 

 
 

Технологиялық процестің сипаттамасы: 
Арнайы суда еритін қорғаныш жабындарын жасау. 
Салмақтық концентрациясы 30 г/дм3 поливинил спиртінің (ПВС) су 

ерітіндісін дайындау. Массалық концентрациясы 90 г/дм3 (9%) ПВС су 
ерітіндісін алдын ала дайындау. 9 кг ұнтақты ПВС алыңыз (кестеге сәйкес. 1) 
араластырғышпен  (қоспаны бумен жылытуға немесе сумен салқындатуға 
арналған) жабдықталған қазандыққа (реакторға) салу. Мазмұнды мұқият 
араластырыңыз. Қазандықтың (реактордың) жейдесіне 0,1 МПа (1 кгс/см2) 
немесе 0,3 МПа (3 кгс/см2) қысымымен бу беру, ішіндегі заттар толық 
ерігенге дейін араластырғышты қоса алғанда. Еріту 70-80 0С температурада 
тұтқыр мөлдір біртекті ерітінді алғанға дейін 30-40 минут бойы жүргізіледі. 
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Кесте 20 - Арнайы суда еритін қорғаныш жабын конфентрациясы 

Компоненттердің атауы Салмақ үлесі, г/дм3 Компоненттердің 
салмағы, кг 

ПВС 30 3 
Тұщы су 970 97 

 
Осыдан кейін қазандықтың немесе реактордың жейдесіне бу беруді 

тоқтату және ерітіндіні 20 0С-тан аспайтын температураға дейін салқындату 
үшін суық су беру. 

Қазандықтан немесе реактордан алынған салмақтық концентрациясы 90 
г/дм3 (100 кг) салқындатылған ерітіндіні сорғы немесе өздігінен ағатын бак-
жинағышқа беру, содан кейін ерітіндінің массалық концентрациясын 200 дм3 
суық су (температурасы 15-20 °с) қосу арқылы 30 г/дм3 дейін жеткізу қажет. 

Резервуарда ерітіндіні 2-3 0С температураға дейін суытып, оны ваннаға 
немесе мұздатылған балықты немесе балық блоктарын өңдеуге арналған 
арнайы қондырғыға салыңыз. 

90 г/дм3 концентрациясы бар 100 дм3 ПВС ерітіндісін дайындау үшін 
(кейіннен ерітіндіні 30 г/дм3 массалық концентрациясына дейін жеткізумен) 
9 кг ПВС және 91 кг Тұщы су қажет (барлығы 100 кг ПВС ерітіндісі). 

Жұмыс ерітіндісінің концентрациясын Ареометр көмегімен тексеріңіз. 
Салмақтық концентрациясы 30 г/дм3 ПВС ерітіндісінің тығыздығы 15-тен 
170С-қа дейінгі температурада 1,007 г/см3-ке тең болуы тиіс. 

Массалық концентрациясы 10 г/дм3 (1%) КМЦ су ерітіндісін дайындау. 
1 кг ұнтақ карбоксиметилцеллюлозаны (KMC) қазандыққа салыңыз және 45-
20с температурада 20 дм3 суды араластырған кезде құйыңыз. Су құйыңыз, 
қоспаны 24-48 сағатқа қалдырыңыз, KMC толық ерігенше мезгіл-мезгіл 
араластырыңыз. Балықты өңдеу үшін тікелей қолданар алдында алынған 
концентрацияланған КМЦ ерітіндісін жұмыс ерітіндісінде 10 г/дм3 
концентрациясында (100 дм3 ерітіндіде 1 кг КМЦ) КМЦ қажетті 
концентрациясын алу үшін салқындатылған сумен мұқият араластыру 
арқылы сұйылту керек. Жұмыс ерітіндісінің концентрациясын Ареометр 
көмегімен тексеріңіз. 17-19 0С температурада 10 г/дм3 салмақтық 
концентрациясы бар КМЦ ерітіндісінің тығыздығы 1,006 г/см3 тең болуы 
тиіс. 

Балықты өңдеу үшін қолданылатын КМЦ ерітіндісінің температурасы 3-
5 0С болуы тиіс, ПВС және КМЦ ерітінділерін эмальданған немесе тот 
баспайтын болаттан жасалған ыдыстарда 0-5 0С температурада 5 тәуліктен 
аспайтын мерзімде сақтауға жол беріледі. 

СД-5 беттік-белсенді зат пен глицерин мен сорбин қышқылының 
құрылым түзгіштерін қоса отырып, ПВС ерітіндісін дайындау. Жас балыққа 
жабу үшін массалық концентрациясы 100 г/дм3 (10%) ПВС ерітіндісін, 
мұздатылған балыққа ~ массалық концентрациясы 50 г/дм3 (5%) дайындау. 

Массалық концентрациясы 100 г/дм3 ПВС ерітіндісін дайындау. Ерітінді 
таза суда эмальданған немесе тот баспайтын болаттан жасалған қазандықта 
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тоқтату және ерітіндіні 20 0С-тан аспайтын температураға дейін салқындату 
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жинағышқа беру, содан кейін ерітіндінің массалық концентрациясын 200 дм3 
суық су (температурасы 15-20 °с) қосу арқылы 30 г/дм3 дейін жеткізу қажет. 

Резервуарда ерітіндіні 2-3 0С температураға дейін суытып, оны ваннаға 
немесе мұздатылған балықты немесе балық блоктарын өңдеуге арналған 
арнайы қондырғыға салыңыз. 

90 г/дм3 концентрациясы бар 100 дм3 ПВС ерітіндісін дайындау үшін 
(кейіннен ерітіндіні 30 г/дм3 массалық концентрациясына дейін жеткізумен) 
9 кг ПВС және 91 кг Тұщы су қажет (барлығы 100 кг ПВС ерітіндісі). 

Жұмыс ерітіндісінің концентрациясын Ареометр көмегімен тексеріңіз. 
Салмақтық концентрациясы 30 г/дм3 ПВС ерітіндісінің тығыздығы 15-тен 
170С-қа дейінгі температурада 1,007 г/см3-ке тең болуы тиіс. 

Массалық концентрациясы 10 г/дм3 (1%) КМЦ су ерітіндісін дайындау. 
1 кг ұнтақ карбоксиметилцеллюлозаны (KMC) қазандыққа салыңыз және 45-
20с температурада 20 дм3 суды араластырған кезде құйыңыз. Су құйыңыз, 
қоспаны 24-48 сағатқа қалдырыңыз, KMC толық ерігенше мезгіл-мезгіл 
араластырыңыз. Балықты өңдеу үшін тікелей қолданар алдында алынған 
концентрацияланған КМЦ ерітіндісін жұмыс ерітіндісінде 10 г/дм3 
концентрациясында (100 дм3 ерітіндіде 1 кг КМЦ) КМЦ қажетті 
концентрациясын алу үшін салқындатылған сумен мұқият араластыру 
арқылы сұйылту керек. Жұмыс ерітіндісінің концентрациясын Ареометр 
көмегімен тексеріңіз. 17-19 0С температурада 10 г/дм3 салмақтық 
концентрациясы бар КМЦ ерітіндісінің тығыздығы 1,006 г/см3 тең болуы 
тиіс. 

Балықты өңдеу үшін қолданылатын КМЦ ерітіндісінің температурасы 3-
5 0С болуы тиіс, ПВС және КМЦ ерітінділерін эмальданған немесе тот 
баспайтын болаттан жасалған ыдыстарда 0-5 0С температурада 5 тәуліктен 
аспайтын мерзімде сақтауға жол беріледі. 

СД-5 беттік-белсенді зат пен глицерин мен сорбин қышқылының 
құрылым түзгіштерін қоса отырып, ПВС ерітіндісін дайындау. Жас балыққа 
жабу үшін массалық концентрациясы 100 г/дм3 (10%) ПВС ерітіндісін, 
мұздатылған балыққа ~ массалық концентрациясы 50 г/дм3 (5%) дайындау. 

Массалық концентрациясы 100 г/дм3 ПВС ерітіндісін дайындау. Ерітінді 
таза суда эмальданған немесе тот баспайтын болаттан жасалған қазандықта 

 
 

саңырау бумен және араластырғышпен жылытылады. ПВС ерітуді полимер 
толық ерігенге дейін 40 минут бойы 80-90 0С температурада жүргізу керек. 
Еріту кезеңінде қазандықтың ішіндегісін 10 мин аралықпен 2-3 минут бойы 
мезгіл-мезгіл араластыру керек. 

ПВС ерігеннен кейін буды беруді тоқтату және ерітіндіге модификатор 
- поливинил спирті (құрғақ зат) массасының 0,24% есебінен СД-5 беттік-
белсенді зат енгізу керек. 

ББЗ СД-5 енгізер алдында шағын көлемде ерітіп, мұқият араластырып, 
аппаратқа құйылады. Әрі қарай, полимер ерітіндісіне құрылым түзгіштерді 
қосады: сорбин қышқылы (құрғақ полимер массасының 1,5%) және глицерин 
(ерітінді көлемінің 5%). 

Полимер, модификатор және құрылым түзгіштер ерітіндісінің 
қоспасын біркелкі тарату үшін араластырады, аппараттың жейдесіне суық су 
береді, ерітіндіні 20-25 0С температураға дейін салқындатады және осы 
температурада баз СД-5 тарату үшін 24 сағат ұстайды. 

100 г/дм3 массалық концентрациялы түрлендірілген ПВС дайындалған 
ерітіндісін қолданғанға дейін эмальданған немесе тот баспайтын болаттан 
жасалған қазандықта (бакта) 0-ден 20С-қа дейінгі температурада сақтау 
керек. 

Поливинил спирті ерітіндісін 50 г/дм3 концентрарациямен дайындау. 5 
кг ПВС алыңыз, ерітіндідегі ПВС массасының 0,24% (5 кг ПВС үшін 12 г 
ПАВ СД-5) есебінен СД-5 беттік белсенді затымен 95 дм3 суда ерітіңіз. 

Ерітіндіні сорбин қышқылы мен глицерин қоспай, массалық 
концентрациясы 100 г/дм3 (3.1.3.1 т.) модифицирленген ПВС ерітіндісі 
сияқты тәртіппен дайындауға болады. 

Салмақтық концентрациясы 30 г/дм3 (3%) оксиэтилцеллюлозамен 
(ОЭЦ) ПВС ерітіндісін дайындау 1 г/дм3. ПВС 3% ерітіндісін 3.1.1.т. сәйкес 
дайындау. осы Нұсқаулықтың 1 г/дм3 массалық концентрациясы бар ОЭО 
ерітіндісін дайындау үшін ОЭО ұнтағын кестеге сәйкес 20 0С температурада 
суда ерітеді. 2 (300 г ұнтақ араластырғышпен қазандыққа салынып, 10 дм3 су 
құйыңыз). Ішіндегісін мұқият араластырып, әрі қарай мөлдір ерітінді 
алынғанша 3-4 сағат бойы мезгіл-мезгіл араластырады. Дайын оэо ерітіндісін 
салмақтық концентрациясы 30 г/дм3 салқындатылған ПВС ерітіндісі бар бак-
жинақтауышқа ағызып, мұқият араластыру керек. Модификацияланған ПВС 
сақтау мерзімі 5 тәуліктен аспайды. 

 
Кесте  21 - Салмақтық концентрациясы 30 г/дм3 (3%) 

оксиэтилцеллюлозамен (ОЭЦ) ПВС ерітіндісінің компоненттері 

Компоненттердің атауы Салмақ үлесі, г/дм3 Компоненттердің 
салмағы, кг 

ПВС 30 3 
ОЭЦ 1 0,1 

Тұщы су 969 96,9 
Барлығы 1000 100 
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Массалық концентрациясы 90 г/дм3 100 дм3 ерітіндісін дайындау үшін 
кейіннен массалық концентрациясы 30 г/дм3 ерітіндіге дейін жеткізу үшін 
қажет (кг): ПВС - 9,0; ОЭЦ - 0,3; Тұщы су - 90,7. 

"Минх" немесе "Вахтоль" ыстау сұйықтығының су ерітінділерін 
дайындау. 

50 г/дм3 (5%) концентрациясы бар ыстау сұйықтығының ерітіндісін 
дайындау кезінде. 100 дм3 ерітіндісін дайындау үшін 5 кг түтін сұйықтығын 
алыңыз және жеті есе таза су (35 дм3) қосыңыз, мұқият араластырыңыз және 
1 Күн талап етіңіз. Содан кейін тығыз мата немесе көп қабатты дәке сүзгісі 
арқылы сүзіңіз. Фильтратты салқындатылған сумен қажетті көлемге дейін 
(100 дм3) сұйылтыңыз және балықты өңдеу үшін қолданыңыз. Дайын 
ерітіндіні тот баспайтын болаттан жасалған ыдыстарда 0-ден 50С дейінгі 
температурада 5 тәуліктен аспайтын мерзімде сақтауға жол беріледі. 

Концентраттардың ыстау сұйықтығының ерітіндісін дайындау 20 
г/дм3. 100 дм3 ерітіндісін дайындау үшін 2 кг түтін сұйықтығын алыңыз, 
тұщы судың жеті есе мөлшерін қосыңыз (14 дм3), мұқият араластырыңыз 
және 1 Күн талап етіңіз. Содан кейін тығыз мата немесе көп қабатты дәке 
сүзгісі арқылы сүзіңіз. Фильтратты қажетті көлемге дейін сумен сұйылтыңыз, 
3-5 0С дейін салқындатыңыз және мұздатылған балықты глазурь үшін 
қолданыңыз. 

Прополис пен лимон қышқылының су ерітіндісін дайындау. 
Балықты жылтырату үшін қолданылатын ерітіндіде 0,05 г/дм3 

концентрациясында прополис және лимон қышқылы (0,05 г лимон қышқылы 
және 1 дм3 ерітіндіде 0,05 г прополис) болуы керек. Жылтыратылған 
ерітіндіні алу үшін прополис спиртінің сығындысын алдын-ала дайындаңыз. 
Ол үшін прополистің ұсақталған аспасын кептелген тығыны бар шыны 
колбаға салып, бөлме температурасында 3 сағат бойы шайқау үшін аппаратта 
шайқау кезінде этил спирті-ректификатпен (96%) үш рет экстракциялайды. 
Бірінші экстракция үшін спиртті прополиске қатысты үш есе мөлшерде" 
келесі екі экстракция үшін - 1:1 (массасы бойынша) қатысты алу керек. 

Алынған сығындылар бір тонна құрама ыдысқа сүзгі арқылы қорғалған 
және ағызылады. Колбадағы прополистің қалдығын спирттің көмегімен 
сүзгіге ауыстыру және оны 1:1 қатынасында жұмсай отырып, оған қосымша 
спиртпен жуу, бұл ретте сүзгіден ағатын сұйықтықты құрама ыдыстағы 
сығындыларға қосу керек. Жалпы ыдыста жиналған сығындыларды 
жақсылап араластырып, қолданғанға дейін тығыз тығындалған эмальданған, 
фарфор немесе шыны ыдыста бөлме температурасында, бірақ 20 0С-тан 
жоғары емес сақтау керек. 

Глазурь ерітіндісін дайындау үшін спирт сығындысын қолданған кезде 
ондағы прополис концентрациясын анықтаңыз, ол үшін құрғақ өлшенген 
бюкске 5 мл жақсы араластырылған сығындыны таңдап, 90-100 0С 
температурада тұрақты массаға дейін құрғатыңыз. 

Бюкстегі құрғақ қалдықтың массасы бойынша 1 дм3 граммдағы спирт 
сығындысындағы прополис құрамын (концентра-рациясын) белгілеу. 
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Массалық концентрациясы 90 г/дм3 100 дм3 ерітіндісін дайындау үшін 
кейіннен массалық концентрациясы 30 г/дм3 ерітіндіге дейін жеткізу үшін 
қажет (кг): ПВС - 9,0; ОЭЦ - 0,3; Тұщы су - 90,7. 

"Минх" немесе "Вахтоль" ыстау сұйықтығының су ерітінділерін 
дайындау. 

50 г/дм3 (5%) концентрациясы бар ыстау сұйықтығының ерітіндісін 
дайындау кезінде. 100 дм3 ерітіндісін дайындау үшін 5 кг түтін сұйықтығын 
алыңыз және жеті есе таза су (35 дм3) қосыңыз, мұқият араластырыңыз және 
1 Күн талап етіңіз. Содан кейін тығыз мата немесе көп қабатты дәке сүзгісі 
арқылы сүзіңіз. Фильтратты салқындатылған сумен қажетті көлемге дейін 
(100 дм3) сұйылтыңыз және балықты өңдеу үшін қолданыңыз. Дайын 
ерітіндіні тот баспайтын болаттан жасалған ыдыстарда 0-ден 50С дейінгі 
температурада 5 тәуліктен аспайтын мерзімде сақтауға жол беріледі. 

Концентраттардың ыстау сұйықтығының ерітіндісін дайындау 20 
г/дм3. 100 дм3 ерітіндісін дайындау үшін 2 кг түтін сұйықтығын алыңыз, 
тұщы судың жеті есе мөлшерін қосыңыз (14 дм3), мұқият араластырыңыз 
және 1 Күн талап етіңіз. Содан кейін тығыз мата немесе көп қабатты дәке 
сүзгісі арқылы сүзіңіз. Фильтратты қажетті көлемге дейін сумен сұйылтыңыз, 
3-5 0С дейін салқындатыңыз және мұздатылған балықты глазурь үшін 
қолданыңыз. 

Прополис пен лимон қышқылының су ерітіндісін дайындау. 
Балықты жылтырату үшін қолданылатын ерітіндіде 0,05 г/дм3 

концентрациясында прополис және лимон қышқылы (0,05 г лимон қышқылы 
және 1 дм3 ерітіндіде 0,05 г прополис) болуы керек. Жылтыратылған 
ерітіндіні алу үшін прополис спиртінің сығындысын алдын-ала дайындаңыз. 
Ол үшін прополистің ұсақталған аспасын кептелген тығыны бар шыны 
колбаға салып, бөлме температурасында 3 сағат бойы шайқау үшін аппаратта 
шайқау кезінде этил спирті-ректификатпен (96%) үш рет экстракциялайды. 
Бірінші экстракция үшін спиртті прополиске қатысты үш есе мөлшерде" 
келесі екі экстракция үшін - 1:1 (массасы бойынша) қатысты алу керек. 

Алынған сығындылар бір тонна құрама ыдысқа сүзгі арқылы қорғалған 
және ағызылады. Колбадағы прополистің қалдығын спирттің көмегімен 
сүзгіге ауыстыру және оны 1:1 қатынасында жұмсай отырып, оған қосымша 
спиртпен жуу, бұл ретте сүзгіден ағатын сұйықтықты құрама ыдыстағы 
сығындыларға қосу керек. Жалпы ыдыста жиналған сығындыларды 
жақсылап араластырып, қолданғанға дейін тығыз тығындалған эмальданған, 
фарфор немесе шыны ыдыста бөлме температурасында, бірақ 20 0С-тан 
жоғары емес сақтау керек. 

Глазурь ерітіндісін дайындау үшін спирт сығындысын қолданған кезде 
ондағы прополис концентрациясын анықтаңыз, ол үшін құрғақ өлшенген 
бюкске 5 мл жақсы араластырылған сығындыны таңдап, 90-100 0С 
температурада тұрақты массаға дейін құрғатыңыз. 

Бюкстегі құрғақ қалдықтың массасы бойынша 1 дм3 граммдағы спирт 
сығындысындағы прополис құрамын (концентра-рациясын) белгілеу. 

 
 

Алкоголь ерітіндісіндегі прополис концентрациясын анықтай отырып, 
формула бойынша глазурь ерітіндісін дайындау үшін оның қажетті көлемін 
есептеңіз: 

X = (A * 0,05) / С, 
мұндағы X-прополис спиртінің қажетті мөлшері, мл; 
А-дайындалған глазурь ерітіндісінің көлемі, дм3; 
0,05-1 дм3 жылтыратқыш ерітіндідегі прополистің қажетті мөлшері, г; 

с-спирт сығындысындағы прополистің табылған мөлшері, г / дм3. 
 
Мысал. Прополис 0,005 % (0,05 г/дм3) бар 100 дм3 глазурь ерітіндісін 

дайындау қажет. Бастапқы спирт сығындысындағы прополис мөлшері 0,12 г / 
мл құрайды. 100 * 0,05/0,12 = 41,7 мл. 

22-Кестеде. 3-де 100 дм3 глазурь ерітіндісін дайындау үшін қажетті 
әртүрлі концентрациядағы прополис алкоголь сығындысының көлемі 
көрсетілген. 

Кесте 22 – Глазурь ерітіндісін дайындау үшін қажетті әртүрлі 
концентрациядағы прополис алкоголь сығындысының көлемі 

Спирт 
сығындысындағ

ы прополис 
мөлшері, г / мл 

прополис спирттегі 
сығындысының 
көлемі, мл 

спирт 
сығындысындағы 
прополис құрамы- 

, г / мл 

прополис спирттегі 
сығындысының 

көлемі, мл 

0,08 62,5 0,15 33,3 
0,09 55,6 0,16 31,2 
0,10 50 0,17 29,4 
0,11 45,4 0,18 27,7 
0,12 47,7 0,19 26,3 
0,13 38,5 0,20 25 0,14 35,7 

 
Глазурь ерітіндісін таза суды пайдаланып, эмальданған немесе тот 

баспайтын болаттан жасалған қазандықта (Бак, ванна) дайындаңыз. 
Резервуарға (ваннаға) глазурь ерітіндісінің қажетті көлеміне сәйкес 

көлемде су құйыңыз, содан кейін біртіндеп суға прополис спирт ерітіндісінің 
дәл өлшенген көлемін және 100 мл 3 глазурь ерітіндісіне 5 г мөлшерінде 
кристалды лимон қышқылын кішкене бөліктерде қосыңыз. Прополис 
сығындысы мен лимон қышқылын енгізу процесінде және одан кейінгі 10-15 
минут ішінде бактың (ваннаның) ішіндегісін бактағы (ваннадағы) бүкіл 
көлем бойынша глазурлеу ерітіндісінің біркелкілігін қамтамасыз ету үшін 
мұқият араластыру керек. 

Антисептиктермен зарарсыздандырылған теңіз суын дайындау. 
Жылтырату аппаратының ваннасына технологиялық магистральдан борт 
сыртындағы теңіз суын ваннаның сыйымдылығына сәйкес келетін массамен 
құю. Бір мезгілде өлшеу сыйымдылығымен антисептик КАТАМИН АБ 
немесе массалық концентрациясы 0,5 г/дм3 катаполды араластыру кезінде 
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енгізу керек. Залалсыздандырылған теңіз суының жұмсалуына қарай 
глазирлеу аппаратының ваннасына балық блоктарын глазирлеу үшін талап 
етілетін деңгейді ұстап тұру үшін 0,5 г/дм3 есебінен дайындалған антисептик 
ерітіндісін мезгіл-мезгіл қосу қажет. 

Ластануына қарай, бірақ тәулігіне кемінде бір рет мұздау 
ванналарындағы зарарсыздандырылған теңіз суын ауыстырып, мұздатылған 
балық өндіру жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес ванналарды бір уақытта тазалау 
керек. 

Мұздатылған балық пен шикі балыққа арнайы қорғаныс жабындарын 
жағу. 

Мұздатылған балыққа ПВС және КМЦ ерітінділерінен жабын жағу. 
Балықта талап етілетін қорғау жабынын алу үшін пп сәйкес 30 г/дм3 (3%) 
немесе КМЦ концентрациялы 10 г/дм3 (1%) массалық концентрациялы ПВС 
ерітіндісін пайдалану. 3.1.1 және 3.1.2. осы Нұсқаулықтың 

Мұздатылған балықты немесе балық блоктарын ПВС және КМЦ 
ерітінділерімен өңдеу балықты мұздатқыш аппараттан түсіргеннен кейін, 
оның еруіне жол бермей дереу жүргізілуі керек. 

Балықты ПВС және КМЦ ерітінділерімен өңдеу жүргізілетін үй-
жайдағы ауа температурасы 0°С-тан жоғары болмауы тиіс. 

Мұздатылған балық немесе бір-бірден мұздатылған балық 
блоктарындағы қажетті қорғаныс жабынын салмақтық концентрациясы 30 
г/дм3 немесе КМЦ ШҚЖ ерітіндісіне салмақтық концентрациясы 10 г/дм3 2-
3 рет батыру жолымен 15-30 с батыру арасындағы аралықпен 2-3 С алу 
керек. 

Мұздатылған балық блоктарына ПВС немесе CMC ерітіндісін 
жылтыратқыш құрылғылардың көмегімен қолдануға болады. Мұздатылған 
жеке ірі құнды балықтарды (мысалы, Тынық мұхиты лосось немесе бекіре) 
қолмен өңдеу ұсынылады. 

 
Қорғаныс жабыны балықтың бетіне біркелкі сәйкес келуі керек және 

блоктардағы балықтар арасындағы ойықтарды (аралықтарды) толтыруы 
керек. Жабынның массасы балық массасының кемінде 4% — ын, бекіре 
тұқымдас балықтар үшін-1% - ды құрауы тиіс. 

СД-5 беттік-белсенді зат және глицерин мен сорбин қышқылының 
құрылым түзгіштері қосылған модификацияланған поливинил спирті 
негізінде қорғаныш жабынды жағу. 

Мұздату алдында жаңа балыққа қорғаныш жабынды жағу. Талап 
етілетін қорғау жабынын алу үшін СД-5 ПАВ және 3.1.3.1.т. сәйкес 
дайындалған сорбин қышқылы мен глицерин-құрылым түзгіштер қосылған 
салмақтық концентрациясы 100 г/дм3 (10%) ПВС су ерітіндісін пайдалану 
керек. 

Балықты ПВС ерітіндісімен өңдеу салқындатылған ыдыста 
(температура 5-10 0С) жүргізіледі. Өңдеуге жататын жаңа балықты алдын ала 
5-10 0С температураға дейін салқындату керек, балықты 20-30 с-қа ПВС 
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енгізу керек. Залалсыздандырылған теңіз суының жұмсалуына қарай 
глазирлеу аппаратының ваннасына балық блоктарын глазирлеу үшін талап 
етілетін деңгейді ұстап тұру үшін 0,5 г/дм3 есебінен дайындалған антисептик 
ерітіндісін мезгіл-мезгіл қосу қажет. 

Ластануына қарай, бірақ тәулігіне кемінде бір рет мұздау 
ванналарындағы зарарсыздандырылған теңіз суын ауыстырып, мұздатылған 
балық өндіру жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес ванналарды бір уақытта тазалау 
керек. 

Мұздатылған балық пен шикі балыққа арнайы қорғаныс жабындарын 
жағу. 

Мұздатылған балыққа ПВС және КМЦ ерітінділерінен жабын жағу. 
Балықта талап етілетін қорғау жабынын алу үшін пп сәйкес 30 г/дм3 (3%) 
немесе КМЦ концентрациялы 10 г/дм3 (1%) массалық концентрациялы ПВС 
ерітіндісін пайдалану. 3.1.1 және 3.1.2. осы Нұсқаулықтың 

Мұздатылған балықты немесе балық блоктарын ПВС және КМЦ 
ерітінділерімен өңдеу балықты мұздатқыш аппараттан түсіргеннен кейін, 
оның еруіне жол бермей дереу жүргізілуі керек. 

Балықты ПВС және КМЦ ерітінділерімен өңдеу жүргізілетін үй-
жайдағы ауа температурасы 0°С-тан жоғары болмауы тиіс. 

Мұздатылған балық немесе бір-бірден мұздатылған балық 
блоктарындағы қажетті қорғаныс жабынын салмақтық концентрациясы 30 
г/дм3 немесе КМЦ ШҚЖ ерітіндісіне салмақтық концентрациясы 10 г/дм3 2-
3 рет батыру жолымен 15-30 с батыру арасындағы аралықпен 2-3 С алу 
керек. 

Мұздатылған балық блоктарына ПВС немесе CMC ерітіндісін 
жылтыратқыш құрылғылардың көмегімен қолдануға болады. Мұздатылған 
жеке ірі құнды балықтарды (мысалы, Тынық мұхиты лосось немесе бекіре) 
қолмен өңдеу ұсынылады. 

 
Қорғаныс жабыны балықтың бетіне біркелкі сәйкес келуі керек және 

блоктардағы балықтар арасындағы ойықтарды (аралықтарды) толтыруы 
керек. Жабынның массасы балық массасының кемінде 4% — ын, бекіре 
тұқымдас балықтар үшін-1% - ды құрауы тиіс. 

СД-5 беттік-белсенді зат және глицерин мен сорбин қышқылының 
құрылым түзгіштері қосылған модификацияланған поливинил спирті 
негізінде қорғаныш жабынды жағу. 

Мұздату алдында жаңа балыққа қорғаныш жабынды жағу. Талап 
етілетін қорғау жабынын алу үшін СД-5 ПАВ және 3.1.3.1.т. сәйкес 
дайындалған сорбин қышқылы мен глицерин-құрылым түзгіштер қосылған 
салмақтық концентрациясы 100 г/дм3 (10%) ПВС су ерітіндісін пайдалану 
керек. 

Балықты ПВС ерітіндісімен өңдеу салқындатылған ыдыста 
(температура 5-10 0С) жүргізіледі. Өңдеуге жататын жаңа балықты алдын ала 
5-10 0С температураға дейін салқындату керек, балықты 20-30 с-қа ПВС 

 
 

ерітіндісі бар ваннаға батыру керек, содан кейін ауада 1-2 минут бойы (артық 
ерітінді ағу үшін) ұстап тұру керек, содан кейін мұздатуға жіберу керек. 
Балыққа тығыз бекітілген мөлдір пленка түрінде алынған жабын біркелкі 
болуы керек және балық массасының орта есеппен 2% құрайды. ПВС 
ерітіндісі жұмсалған сайын ваннаға оның жаңа бөліктерін қосыңыз. 
Ваннадағы ерітіндіні күніне бір рет толығымен ауыстырып, ваннаны мұқият 
тазалаңыз. 

Мұздатылған балыққа қорғаныс қабатын жағу. Мұздатылған балыққа 
қорғаныс жабынын жағу үшін осы Нұсқаулықтың 3.1.3.2-тармағына сәйкес 
50 г/дм3 (5%) концентрациясы бар поливинил спиртінің сулы ерітіндісін 
пайдалану керек. Балықты қолданар алдында ерітіндіні 5-10 0С 
температураға дейін салқындатыңыз (немесе қажет болған жағдайда 
жылытыңыз). 

Балықты модификацияланған ПВС ерітіндісімен өңдеу 
салқындатылған бөлмеде (температурасы 5-10 °с) балықты мұздатқыш 
камерадан бірден түсіру арқылы жүргізіледі. Бұл ретте балықтың 
температурасы минус 18 0С-тан жоғары болмауы тиіс, балықты 20-30 с-қа 
арналған ПВС ерітіндісіне батыру керек, ерітіндіден алынған балықты онда 
жабын қалыптастыру үшін 10-20 с бойы ауада ілінген күйде ұстау керек, 
содан кейін торға салып, буып-түю керек. 

Поли-винил спиртінің су ерітінділерінен және оксиэтилцеллюлоза 
модификаторынан (ОЭО) қорғаныс қабатын жағу. Мұздатылған балық 
блоктарын талап етілетін қорғаныш жабындармен өңдеу үшін 1 г/дм3 
массалық концентрациядағы оэо модификаторы бар 30 г/дм3 массалық 
концентрациядағы ПВС ерітіндісін пайдалану керек. 

Мұздатылған балық блоктарын ОЭО модификаторы бар ПВС немесе 
ПВС ерітінділерімен өңдеу кезінде 23-кестеде келтірілген технологиялық 
шарттар сақталуы керек.  

 
Кесте 23 - Мұздатылған балық блоктарын ОЭО модификаторы бар 

ПВС немесе ПВС ерітінділерімен өңдеудің технологиялық шарттары 
 

Технологиялық құрылғының 
атауы 

Жабын түзілуінің технологиялық параметрі 

ПВС 
ОЭЦ 

модификацияланған  
ПВС  

Ерітінді концентрациясы, г/дм3 
30 30 ПВС + 1,0 ОЭЦ 

Судың, ерітіндінің 
температурасы, 0С 2-3 2-3 
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Мұздатылған балық блогының 
ортасындағы Температура, 0С Минус 18 Минус 18 

 
7-15 7-10 

Балықты өңдеу цехындағы 
қоршаған ортаның 
температурасы, 0С 

Вертикальная Вертикальная 

Мұздатылған балық блогының 
бағыты Бір немесе еке рет Бір немесе еке рет 

Мұздатылған балық блогының 
батыру саны, рет 30 12-15 

Блоктардың бетінде жабынды 
қалыптастыру ұзақтығы, сағ 4-5 4-5 

 
Балықты өңдеу аппараттарға байланысты жүзеге асырылады: ПВС 

ерітіндісіне батыру және ПВС ерітіндісімен пленкамен суару арқылы (себезгі 
арқылы суаруға рұқсат етілмейді). 

Балықтың мұздатылған блоктарын қорғау жабындарымен өңдеу 
кезінде (блоктың көлденең бағыты) массалық концентрациясы 30 г/дм3 ПВС 
ерітіндісін Н8-ИГА глазирлеу аппаратында (блокты үш рет батыру кезінде 10 
г/дм3), неміс өндірісінің глазирлеу аппаратында (блокты ерітіндіге екі рет 
батыру кезінде) концентрациясы бар ПВС ерітіндісіне дейін жеткізеді - 15 
г/дм3. 

Мұздатылған балық блоктарын н26-ИХА арнайы қондырғысында 
өңдеу (блоктың тік бағыты) блокты жаппай ағынмен пленкамен суландыру 
арқылы 30 г/дм3 массалық концентрациясы 1,0 г/дм3 ОЭО 
модификаторымен ПВС ерітіндісінің жаппай ағысымен жүзеге асырылсын. 

Балық блоктарын мұздатқаннан кейін ОЭО 1-2 с модификаторы бар 
салқындатылған ПВС немесе ПВС ерітіндісіне батырып, содан кейін 
қорғаныс қабатын қалыптастыру үшін оларды тиісінше 30 және 12-15 с 
ваннаның үстіне қойю керек (23-кестені қараңыз). 

 
3.6 Балықты ыстау сұйықтығымен өңдеу. 
Балықты салмақтық концентрациясы 50 г/дм3 (5%) ыстау 

сұйықтығының Сулы ерітіндісімен өңдеу. Балықты 50 г/дм3 массалық 
концентрациясы бар түтін сұйықтығының ерітіндісіне жоғарғы қабаттары 
толығымен ерітіндімен жабылатындай етіп батырып, 5 минут бойы ұстап 
тұру керек. Өңдеу аяқталғаннан кейін балықты ыстау сұйықтығы бар 
ыдыстан түсіріп, сұйықтықтың ағуы үшін перфорацияланған қаңылтыр 
табаларда (немесе басқа да тесілген ыдыстарда) біраз уақыт ұстау керек. 
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Мұздатылған балық блогының 
ортасындағы Температура, 0С Минус 18 Минус 18 

 
7-15 7-10 

Балықты өңдеу цехындағы 
қоршаған ортаның 
температурасы, 0С 

Вертикальная Вертикальная 

Мұздатылған балық блогының 
бағыты Бір немесе еке рет Бір немесе еке рет 

Мұздатылған балық блогының 
батыру саны, рет 30 12-15 

Блоктардың бетінде жабынды 
қалыптастыру ұзақтығы, сағ 4-5 4-5 

 
Балықты өңдеу аппараттарға байланысты жүзеге асырылады: ПВС 

ерітіндісіне батыру және ПВС ерітіндісімен пленкамен суару арқылы (себезгі 
арқылы суаруға рұқсат етілмейді). 

Балықтың мұздатылған блоктарын қорғау жабындарымен өңдеу 
кезінде (блоктың көлденең бағыты) массалық концентрациясы 30 г/дм3 ПВС 
ерітіндісін Н8-ИГА глазирлеу аппаратында (блокты үш рет батыру кезінде 10 
г/дм3), неміс өндірісінің глазирлеу аппаратында (блокты ерітіндіге екі рет 
батыру кезінде) концентрациясы бар ПВС ерітіндісіне дейін жеткізеді - 15 
г/дм3. 

Мұздатылған балық блоктарын н26-ИХА арнайы қондырғысында 
өңдеу (блоктың тік бағыты) блокты жаппай ағынмен пленкамен суландыру 
арқылы 30 г/дм3 массалық концентрациясы 1,0 г/дм3 ОЭО 
модификаторымен ПВС ерітіндісінің жаппай ағысымен жүзеге асырылсын. 

Балық блоктарын мұздатқаннан кейін ОЭО 1-2 с модификаторы бар 
салқындатылған ПВС немесе ПВС ерітіндісіне батырып, содан кейін 
қорғаныс қабатын қалыптастыру үшін оларды тиісінше 30 және 12-15 с 
ваннаның үстіне қойю керек (23-кестені қараңыз). 

 
3.6 Балықты ыстау сұйықтығымен өңдеу. 
Балықты салмақтық концентрациясы 50 г/дм3 (5%) ыстау 

сұйықтығының Сулы ерітіндісімен өңдеу. Балықты 50 г/дм3 массалық 
концентрациясы бар түтін сұйықтығының ерітіндісіне жоғарғы қабаттары 
толығымен ерітіндімен жабылатындай етіп батырып, 5 минут бойы ұстап 
тұру керек. Өңдеу аяқталғаннан кейін балықты ыстау сұйықтығы бар 
ыдыстан түсіріп, сұйықтықтың ағуы үшін перфорацияланған қаңылтыр 
табаларда (немесе басқа да тесілген ыдыстарда) біраз уақыт ұстау керек. 

 
 

Осыдан кейін балықты мұздатуға бағыттаңыз. Ерітіндіні ауыстыру 
ластануына қарай, бірақ тәулігіне кемінде 1 рет жүргізіледі. 

Мұздатылған балықты салмақтық концентрациясы 20 г/дм3 
(2,0%) ыстау сұйықтығының ерітіндісімен глазирлеу. Мұздатылған 
балықты глазирлеу үшін осы Нұсқаулықтың 3.1.5.2-тармағына сәйкес 
массалық концентрациясы 20 г/дм3 ыстау сұйықтығының ерітіндісін 
дайындайды. Глазирлеу операциясын орындау техникасы сумен глазирлеу 
кезіндегідей (мұздатылған балық өндіру жөніндегі технологиялық 
нұсқаулық). 

Мұздатылған балықты прополис пен лимон қышқылының Сулы 
ерітіндісімен жылтырату. Ерітіндіні дайындау осы Нұсқаулықтың 3.1.6 
т.қараңыз. Мұздатылған балық блоктарын немесе жеке-дара мұздатылған 
балықты прополис пен лимон қышқылының су ерітіндісімен глазурлеуді 
салқындатылған үй-жайда балықты (балық блоктарын) мұздатқыш 
құрылғылардан түсіру бойынша, оның еруіне жол бермей дереу жүргізу 
керек. Балықты өңдеу үшін қолданар алдында глазурь ерітіндісін (1-3) 0С 
температураға дейін салқындату керек. Мұздатылған балықты немесе балық 
блоктарын балықтың (балық блогының) бетіндегі ерітіндіні кептіру (қатыру) 
үшін 20-25 с аралықпен 5-10 с салқындатылған (температурасы 1-3 °с) 
глазурлеу ерітіндісіне үш рет батырады. Мұздау мұздатылған балықтың 
немесе балық блоктарының бүкіл бетін біркелкі жабатын мұз қабығы түрінде 
болуы керек және оны түрту кезінде артта қалмауы керек. Мұздатқыштың 
массасы балық массасының кемінде 4% болуы керек. Ластануына қарай, 
бірақ тәулігіне кемінде 1 рет ваннадағы (Жылтырату аппаратындағы) глазурь 
ерітіндісін ауыстырып, сонымен қатар ваннаны бір мезгілде мұқият 
тазалайды. 

Мұздатылған балықты залалсыздандырылған теңіз суымен 
глазурлеу.  
Мұздатылған балық блоктарын Жылтырату кезінде 24-кестеде келтірілген 
технологиялық жағдайлар сақталуы керек   
 
Кесте 24 – Мұздатылған балық блоктарын жылтырату (глазурьлеу) үрдісінің 
технологиялық шарттары  

Технологиялық шарттардың атауы 
Жабынның (глазурьдің) пайда 

болуының технологиялық 
параметрлері) 

Теңіз суындағы антисептиктің 
концентрациясы, % 

0,05 
 

Залалсыздандырылған теңіз суының 
температурасы, 0С От 2 до 20 

Мұздатылған балық блогындағы 
Температура, 0С Минус 18 

Балықты өңдеу цехындағы қоршаған 
ортаның температурасы, 0С От 5 до 20 
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Ваннадағы блоктың бағыты Тік немесе көлденең 
Блок батыру саны Екі және үш есе 
Көрсетілген шарттар сақталған жағдайда мұздатылған балық блоктарындағы 
глазурьдің массасы балық массасының кемінде 4% құрауы тиіс. 

Сақтау. Қорғау жабындарымен өңделген мұздатылған балықты балық 
және балық өнімдерін сақтау жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес минус 180С 
жоғары емес температурада сақтау керек. 

Полимерлі жабынды жібіту және алу. Қорғаныш полимерлі 
жабынмен өңделген мұздатылған балықты температурасы 2000С-тан 
аспайтын үй-жайдағы стеллаждарда немесе үстелдерде ауада жібіту керек, 
балықтың қалыңдығындағы температура минус 4-тен минус 100С-қа дейін 
жеткен кезде жібітуді аяқтау керек. 

Қорғаныш полимерлі жабынмен өңделген мұздатылған балық 
блоктарын (Иваси майшабағы, ставрида, скумбрия) температурасы 200С 
аспайтын ағынды немесе мезгіл-мезгіл ауыстырылатын суда дефростерлерде 
немесе жалған түбі бар ванналарда еріту керек. Ванналардағы су мен 
балықтың қатынасы кемінде 2:1 болуы керек. Еріту мұздатылған балық 
блоктары ыдырағанға дейін, бөлінген балықтардың толық еруіне жол бермей 
жүргізіледі. Еріген балықты суда ұстауға қатаң тыйым салынады. 

Ауада ерітілген балықты полимерлі жабын мен шырышты кетіру үшін 
шайыңыз. Жууға арналған судың температурасы 150С-тан аспауы керек. суда 
ерітілген балықты жууға болмайды. 

Жуғыш суды полимерлі жабынмен бірге науа бойынша тесіктерінің 
диаметрі 8-10 мм болатын тесілген ыдысқа жіберу керек. Сыйымдылықтан су 
ағызылғаннан кейін полимерлік жабынды полимерлік қаптарға ОСТ 15-123-
75 сәйкес салып, минус 180С жоғары емес температурада тоңазытқыш 
камерасына сақтауға қою керек. 

3.5. Балықтан алынған қорғаныс жабыны мен пайдаланылған ПВС 
ерітіндісін регенерациялау. 

Балықты өңдегеннен кейін қалған ПВС су ерітіндісін, сондай-ақ 
балықтың (балық блоктарының) бетінен алынған қорғаныш жабынын 
регенерациялауға жіберу керек. Балықты өңдегеннен кейін ваннадан 
жуылатын ПВС су ерітіндісі ваннаның қабырғасынан тазартылған гшс 
ұйындыларымен бірге араластырғышы және саңырау бумен жылытуы бар 
эмальданған немесе тот баспайтын болаттан жасалған қазандыққа салынады. 
Қазандыққа әрбір 10 дм3 ПВС ерітіндісіне 5 дм3 көлемінде тұщы ауыз су 
қосыңыз, 90-950С температураға дейін қыздырыңыз және ПВС ұйығыштары 
толық ерігенше 50-60 минут ұстаңыз. Осыдан кейін ерітіндіні 40-500С дейін 
салқындатыңыз.Қазандықтың ішіне салқындату үшін суық су беріңіз, сорбин 
қышқылының ерітіндісіне 1,0 г/дм3 концентрациясын қосыңыз (әр 10 дм3 
ерітіндіге 10 г сорбин қышқылы) және 5-10 минут бойы араластырыңыз. 
Сүзгіні ластануына қарай ауыстыру. Балықтың бетінен алынған ПВС 
негізіндегі қорғаныс жабыны алдын ала жуылады. Ол үшін оны эмальданған 
немесе тот баспайтын болаттан жасалған бу жейдесі мен араластырғышы бар 
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Ваннадағы блоктың бағыты Тік немесе көлденең 
Блок батыру саны Екі және үш есе 
Көрсетілген шарттар сақталған жағдайда мұздатылған балық блоктарындағы 
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шайыңыз. Жууға арналған судың температурасы 150С-тан аспауы керек. суда 
ерітілген балықты жууға болмайды. 

Жуғыш суды полимерлі жабынмен бірге науа бойынша тесіктерінің 
диаметрі 8-10 мм болатын тесілген ыдысқа жіберу керек. Сыйымдылықтан су 
ағызылғаннан кейін полимерлік жабынды полимерлік қаптарға ОСТ 15-123-
75 сәйкес салып, минус 180С жоғары емес температурада тоңазытқыш 
камерасына сақтауға қою керек. 

3.5. Балықтан алынған қорғаныс жабыны мен пайдаланылған ПВС 
ерітіндісін регенерациялау. 

Балықты өңдегеннен кейін қалған ПВС су ерітіндісін, сондай-ақ 
балықтың (балық блоктарының) бетінен алынған қорғаныш жабынын 
регенерациялауға жіберу керек. Балықты өңдегеннен кейін ваннадан 
жуылатын ПВС су ерітіндісі ваннаның қабырғасынан тазартылған гшс 
ұйындыларымен бірге араластырғышы және саңырау бумен жылытуы бар 
эмальданған немесе тот баспайтын болаттан жасалған қазандыққа салынады. 
Қазандыққа әрбір 10 дм3 ПВС ерітіндісіне 5 дм3 көлемінде тұщы ауыз су 
қосыңыз, 90-950С температураға дейін қыздырыңыз және ПВС ұйығыштары 
толық ерігенше 50-60 минут ұстаңыз. Осыдан кейін ерітіндіні 40-500С дейін 
салқындатыңыз.Қазандықтың ішіне салқындату үшін суық су беріңіз, сорбин 
қышқылының ерітіндісіне 1,0 г/дм3 концентрациясын қосыңыз (әр 10 дм3 
ерітіндіге 10 г сорбин қышқылы) және 5-10 минут бойы араластырыңыз. 
Сүзгіні ластануына қарай ауыстыру. Балықтың бетінен алынған ПВС 
негізіндегі қорғаныс жабыны алдын ала жуылады. Ол үшін оны эмальданған 
немесе тот баспайтын болаттан жасалған бу жейдесі мен араластырғышы бар 

 
 

қазандыққа салыңыз, жабынның әр килограмы үшін 20-250С температурада 
10 дм3 таза су қосып, 15 минут араластырыңыз. 

Жуылған жабын жуылған сумен бірге суды кетіру үшін НОКШ типті 
Центрифугаға беріледі. Центрифугалау 5-10 минут ішінде 
жүргізіледі.осылайша дайындалған жабын балықты өңдеу кезінде жұмыс 
ерітінділерін дайындау үшін қолданылады. Ол үшін жабынды қазандыққа 
салыңыз, жабынның әр килограммына 3 кг Ұнтақ тәрізді ПВС мөлшерінде 
ПВС және тұщы судың есептік мөлшерін қосыңыз (70 г/дм3 концентрациясы 
бар ерітінді алу үшін 47 дм3, массалық концентрациясы 50 г/дм3 - 66 дм3 ПВС 
ерітіндісі үшін), араластырыңыз, 90-95 0С температураға дейін қыздырыңыз 
және 20-30 мин аралықпен 3-тен 5 минутқа дейін мерзімді араластыру 
кезінде 3 сағат бойы шыдаңыз. Ерітіндіні 40-500С дейін салқындатыңыз, 
қажетті компоненттерді қосыңыз, араластырыңыз, сүзгіден өткізіңіз 
(жоғарыда айтылғандай), салқындатыңыз және балықты өңдеуге 
бағыттаңыз.Қажет болған жағдайда жуылған жабынды полимерлі немесе 
басқа ыдыста минус 50С-тан аспайтын температурада 12 айға дейін сақтау 
керек. 

Техникалық қауіпсіздік талаптары. 
Катамин АБ және катаполдың (концентрациясы 500 г/дм3) ерітілмеген 

ерітінділерімен жұмыс істейтіндер резеңкеленген матадан жасалған 
алжапқыштармен, резеңке қолғаптармен және көзілдіріктермен қамтамасыз 
етілуі тиіс. Ерітінді теріге немесе көзге тиген кезде оларды сумен мұқият 
шайыңыз. 

Катаминді немесе катаполды жабық қойма үй-жайларында ТШ 205-
484-70 сәйкес сыйымдылығы 100-200 дм3 тот баспайтын болаттан жасалған 
бөшкелерде оралған түрде немесе ССТ 15-68-74 сәйкес сыйымдылығы 20-100 
дм3 полиэтилен канистрлерде және бөшкелерде сақтау қажет. 

Қойма температурасы 5°С - тан төмен емес және 30 0С-тан жоғары 
емес, ылғалдылығы-75-80% болуы тиіс. 
Балық консервілерін әзірлеу технологиясы 
Балық консервілерін әзірлеу технологиясы келесі операциялардан тұрады: 
- шикізатты қабылдау және сорттау 
- жуу 
- бөлшектеу және тұздау 
- жылумен өңдеу 
- қалбырларға салу 
- қалбырдан ауасын шығару 
- стерильдеу.  
Балық консервілерін жылумен өңдеу режиміне қарай екі топқа бөлуге 
болады: стерильденген және стерильденбеген (пресервтер).  
 

1) Жеткізілген тірі, салқындатылған немесе мұздатылған балықты 
түрлері, мөлшері, сапасы және салмағы бойынша сорттайды. 

2) Суық суға жуады. Мұздатылған балықты ерітеді.  
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3) Жуылған балықты бөлшектейді, басын, құйрығын, желбезектерін, ішек 
қарнын алып тастайды. Ірі балықтардың омыртқа сүйегін де алып 
тастайды. Ысталған майда балықты бөлшектеуге апарғанда басы мен 
құйрығын (салака, килька) да кесіп тастайды.  

4) Бөлшектенген балықты жуып, тазалап, тұздайды.  
5) Бірқатар балықтарды қалбырға салар алдында жылумен өңдейді: 

өсімдік майында қуырады немесе булайды, ыстық ауамен немесе 
инфрақызыл сәулемен өңдейді. Шпрот және майға салынған ысталған 
балықты өндіру үшін балықты ыстайды.  

6) Дайындалған балықты және қосыша шикізатты ыстық сумен жуылған 
ыдысқа салып, бумен өңдейді, ішіндегі ауасын сорып алады 
(эксгаустирование) да қалбырдың аузын жабады. Эксгаустирование екі 
тәсілде болады: 

- жылумен (қалбырға өнімді ыстықтай салу немесе өнім салынған 
қалбырларды эксгаустерда бумен ысыту) 
- механикалық жолмен (қалбырдағы ауаны бетін жабу барысында шығарып 
тастау) 
Консервілерді стерильдеу автоклавта + 112…120 °С температурада 30-50 
минут жүргізіледі.  
Консервілерді суытады, ыстық суда сілті ерітіндісімен сыртынан жуады да 
буып-түйеді.  

Пресервтер —тұзбен немесе басқа да дәмдеуіштермен және 
антисептиктермен (сірке суы, бензойқышқылды натрий ерітіндісі) 
стерильдеусіз герметикалық ыдысқа консервіленген бүтін немесе 
бөлшектенген балықтар. Жетілу уақыты  тәуліктен 10 тәудіктен 3 айға дейін. 

 
3.7 Ухаға арналған мұздатылған балық жиынтығын дайындау 
Балық тағам қалдықтары қосылған немесе қосылмаған және 

дәмдеуіштер қосылған барлық тұқымдастар мен түрлерден құлаққа 
арналған мұздатылған балық жиынтықтарын дайындау. 

1. Шикізат және материалдар. Мұздатылған балық жиынтықтарын 
дайындау үшін шикі балықты, салқындатылған және мұздатылған балықты, 
мұздатылған жартылай фабрикатты, балықты бөлшектеу кезінде алынатын 
балық тағам қалдықтарын: ет кесектерін (филе); толық емес кесектерді; бас 
және иық бөліктерін; калтычкаларды, омыртқалы сүйектерді (оның ішінде 
бекіре тұқымдас балықтардың шеміршектерін), ет кесілген бастары мен 
қырларын пайдалану керек. 

Пайдаланылатын шикі балық, салқындатылған және мұздатылған 
балық, балықтың тағамдық қалдықтары, татымдылықтар - қара және хош 
иісті бұрыш, лавр жапырағы-сапасы бойынша бірінші сорттан төмен емес 
(сорттары болған жағдайда) және стандарттар мен нормативтік-техникалық 
құжаттамаға сәйкес болуы тиіс.Механикалық зақымданулары бар және дұрыс 
бөлшектеуден ауытқулары бар балықты пайдалануға рұқсат етіледі, бірақ 
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буып-түйеді.  

Пресервтер —тұзбен немесе басқа да дәмдеуіштермен және 
антисептиктермен (сірке суы, бензойқышқылды натрий ерітіндісі) 
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бөлшектенген балықтар. Жетілу уақыты  тәуліктен 10 тәудіктен 3 айға дейін. 

 
3.7 Ухаға арналған мұздатылған балық жиынтығын дайындау 
Балық тағам қалдықтары қосылған немесе қосылмаған және 

дәмдеуіштер қосылған барлық тұқымдастар мен түрлерден құлаққа 
арналған мұздатылған балық жиынтықтарын дайындау. 

1. Шикізат және материалдар. Мұздатылған балық жиынтықтарын 
дайындау үшін шикі балықты, салқындатылған және мұздатылған балықты, 
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Пайдаланылатын шикі балық, салқындатылған және мұздатылған 
балық, балықтың тағамдық қалдықтары, татымдылықтар - қара және хош 
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(сорттары болған жағдайда) және стандарттар мен нормативтік-техникалық 
құжаттамаға сәйкес болуы тиіс.Механикалық зақымданулары бар және дұрыс 
бөлшектеуден ауытқулары бар балықты пайдалануға рұқсат етіледі, бірақ 

 
 

басқа көрсеткіштер бойынша бірінші сорттың талаптарына сәйкес келеді. 
Зақымдалған бөліктерді алып тастау керек. 

 
 
 

Мұздатылған балық 
 

Еріту 
 
шикібалық                                        Жуу                             балықжәне қалдықтар                                       
                                                                                               (қатырылған) 

Бөлшектеу, тағамдық қалдықтарды 
дайындау,жуу 

 
Порцияларға бөлу, жуу, суын ағызу 

 
 
Татымдықтарды                 балық жиынтығындайындау, 
дайындау                       жинақтау және өлшеу 
  

Қатыру 
 
Реттеу                                       Глазурьлеу 
 
жинақтау,                    Буып-түю,   салмағын өлшеу 
өлшеу 

жәшіктерді таңбалау 
 
2. Ухаға арналған мұздатылған балық жиынтықтарын дайындаудың 
технологиялық процесінің схемасы 
 

Технологиялық процесс. 
Жібіту, жуу. Мұздатылған балық және мұздатылған балық 

қалдықтарын арнайы аппараттарда немесе таза ағынды немесе 
температурасы 20 0С аспайтын сумен ластануына қарай ауыстырылатын 
ванналарда еріту керек, ванналарда еріту кезіндегі су мен балық көлемінің 
немесе массасының арақатынасы 2:1. Балық және балық қалдықтарын 
температурасы 20 0С аспайтын үй-жайда ауада ерітуге жол беріледі. 

Жібіту балықтың денесі икемді болған кезде аяқталуы керек, ішектері 
еркін алынады немесе қалдықтар бір-бірінен еркін бөлінеді. Суда ерітілген 
балықты тікелей кесуге жіберуге болады. 

Ауада ерітілген шикі балықты және салқындатылған балықты және 
балық қалдықтарын шырыш, қан және басқа да ластануларды кетіру үшін 20 
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0С жоғары емес температурадағы сумен ластануына қарай ағынды немесе 
ауыстырылатын сумен жуып, содан кейін дереу бөлшектеуге жіберу керек. 

Балықты бөлшектеу, тағамдық балық қалдықтарын дайындау, жуу. 
Балықты ұшаға бөлу - таразыларды, қабыршақтарды, ішектерді (уылдырық 
пен торсылдақты) алып тастау; басын бөлу; іш қуысын бүйректен, қан 
ұйығыштарынан, ішек қалдықтарынан, қара пленкадан тазарту; құйрық 
қабығын сәуленің түбіне дейін екі қиғаш кесекпен және орташа сәуленің 
түбінен 1-2 см жоғары тік кесумен кесу, қалған қыртыстар - тері қабаты 
деңгейінде. 

Көкбауыр, Поллок, лимонеманы артқы жағына бөліңіз (осы жинақты 
қараңыз), артқы жағын ішек, уылдырық, сүт, қара пленка, қан 
ұйығыштарынан тазалаңыз. 

Макрус пен макруронустың басын қиғаш кесумен алып тастаңыз, ал 
құйрықтың жұқа бөлігін қаңқа ұзындығының 1/3 деңгейінде алыңыз. 

Мұхиттық балық аулау балықтарында - үшінші топтағы ұсақ-түйектер-
құйрықтан басқа қыртыстарды қалдыруға рұқсат етіледі. Бірінші және екінші 
топтардың ұсақ-түйектерінде, жапсырмаларда, шұңқырларда, көл мен өзен 
алабұғаларында, көл руфасында таразыларды, гиллдерді ішектермен бірге 
алып тастаңыз. Каудальдан басқа бас пен қыртыстарды алып тастауға 
болмайды. 

Таразыларды треска, камбала және плотваның жанында қалдыруға жол 
беріледі. Камбала балығының тікенекті пластиналарын, ставриданың қатты 
түйірлерін (сүйектң түзінділерді) жою керек. 

Механикалық зақымдалған балықтарда зақымдалған бөліктерді алып 
тасталады. 

Балықтың тамақ қалдықтарын мұқият тексеріп, олардан ішек 
қалдықтарын, қан ұйығыштарын және басқа да ластануларды алып тастайды. 
Жуылған балық пен тамақ қалдықтарын порциялауға жіберу, ал құлаққа 
арналған балмұздақ жинақтарын дайындау кезінде ірі блоктармен (салмағы 
10 кг дейін), кейіннен порцияларға аралау - буып-түюге жіберу керек. 

 
Порцияға бөлу, жуу, сорғыту.  
Салмағы 0,1 кг-ға дейінгі балықтың қаңқаларын бөлуге болмайды. 

Салмағы 0,1 - 0,2 кг балықтың ұшаларын екі бөлікке көлденең кесу керек; 
салмағы 0,2 кг-нан асатын ұшаларды, ет кесектері бар омыртқалы сүйектерді 
ұзындығы 3 - 6 см көлденең кесектерге, құйрықтың кесектерін ұзындығы 4-8 
см кесу керек. Балықтың үлкен үлгілерінің бастары бас сүйегінің тұтастығын 
бұзбай кесектерге кесіледі. 

Порцияланған балық пен тамақ қалдықтарын температурасы 20 0С 
аспайтын таза про-дәл сумен жуып, артық суды ағызу үшін 
перфорацияланған бетінде 20-30 минут ұстау керек. 

Шикізатты дайындау кезінде балықты бөлшектеу және жуу жөніндегі 
балық пен балық тағам қалдықтарының жекелеген түрлерін бөлуге және 
порциялауға қойылатын талаптарды басшылыққа алу қажет. 
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Дәмдеуіштерді дайындау. Дәмдеуіштерді (қара және иісті бұрыш, 
лавр жапырағы) дайындау, рецептураға сәйкес өлшеу және қолданыстағы 
нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін 
целлюлоза пленкасынан немесе пергаменттен немесе басқа да ылғал 
өткізбейтін материалдардан жасалған пакеттерге салу. 1 кг балық 
жиынтығына арналған дәмдеуіштер жиынтығының рецептурасы (г, артық 
емес): 

қара бұрыш 0,2г 
тәтті бұрыш 0,5г 
лавр жапырағы 0,5г 

        Дәмдеуіш жиынтықтарын салмақтаудың орнына дәмдеуіштердің бір 
бірлігінің орташа массасы есебінен (г, артық емес) данамен жасауға рұқсат 
етіледі): 

Қара бұрыш 0,04г 
тәтті бұрыш 0,07г 
лавр жапырағы 0,09г 
өлшемі 4 см 

 
Балық жиынтығын жасау және орау. 
Ухаға арналған балық жиынтығы бекітілген рецепт бойынша 

жасалады: 
1) балықтың кемінде екі түрінің ұшасынан; 
2) бастары қосылған ұшалардан: теңіз алабұғасы, галибут, албырт 

балықтар (Аргентинадан басқа), терпуга, көмір балығы, түрлі-түсті зубатка, 
нототения, треска, пикши, сайда, Шортан, мөңке, бекіре балығы, муксун, 
щекура, көксерке, сазан, ақмарқа, амур,  дөңмаңдай,  ұсақ бөлшек, азу; 

3) жоғарыда аталған балықтардың бастарынан ет кесілген қырлары, бас 
және иық бөліктері, ет кесілген омыртқалы сүйектер, теңіз алабұғасы, 
галибут, түрлі-түсті зубатка, албырт балықтар (Аргентинадан басқа), терпуга, 
көмір балығы, нототения (омыртқалы сүйектерді қоспағанда), шегіртке 
қосылған; 

4) бас және иық бөліктерінен, ет кесілген бекіре тұқымдас 
балықтардың шеміршегінен, теңіз алабұғасының еті мен тешесі кесілген 
омыртқалы сүйектерден, бекіре балықтарынан, нототениядан, албырт 
балықтардан (Аргентинадан басқа) және көмір балықтарынан; 

5) бастардан, ет кесілген галибустың бас және иық бөліктерінен; 
6)бас және иық бөліктерінен, түрлі-түсті тісті ет кесілген омыртқалы 

сүйектерден. 
Балық жиынтығының рецептуралары қосымшада келтірілген (I томның 

соңында). 
Сорпаға арналған жиынтықтарды дайындалған шикізатты нетто 

салмағы 0,5 және 1,0 кг порциялармен мұздату жолымен немесе нақты таза 
салмағы 10,0 кг-нан аспайтын, бірақ 1,0 кг-нан аспайтын порцияда 
мұздатылған блоктарды аралау жолымен дайындау керек. 
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Ет қиылған қырлары, бас және иық бөліктері, ет кесілген омыртқалы 
сүйектер, балық калтычкалары қосылған бастардан жасалған балық 
жиынтықтары; бас және иық бөліктерінен, ет кесілген омыртқалы 
сүйектерден, ет кесілген шеміршектен және балық терісінен мұздатылған 
блоктарды механикаландырылған аралау жолымен жасалуы тиіс. 

Әрбір атаудағы балықтың ұшасынан мұздатылған блоктарды 
механикаландырылған аралау кезінде алынған екі атаудағы балық 
кесектерінен нетто салмағы 1,0 кг аспайтын порциямен құлаққа арналған 
мұздатылған жиынтықтарды жасауға рұқсат етіледі. 

Мұздатылған балық жиынтықтарын таза салмағы 0,5 және 1,0 кг 
порциялармен дайындау үшін балық кесектерін немесе ұшаларын, балық 
бастарын рецептураға сәйкес ассортимент бойынша өлшеп, пайдалануға 
рұқсат етілген нормативтік-техникалық құжаттама бойынша картон 
пакеттерге немесе пленкалы материалдардан жасалған пакеттерге ұқыпты 
орналастыру керек. Балық жиынтығымен бірге пакеттерге немесе пакеттерге 
дәмдеуіштер жиынтығы бар дайындалған пакетті салыңыз. 

Балық жиынтықтарын картоннан жасалған (ламинатталған және 
парафинделгеннен басқа) бумаларға салар алдында пергаментке, 
пергаментке, қолдануға рұқсат етілген тағамдық полимерлі пленкалы 
материалдарға орау керек. 

Балық кесектерінен дайындалған, таза салмағы 0,5 кг балық 
жиынтығында үш құйрықты кесектен артық емес; таза салмағы 1,0 кг - төрт 
құйрықты кесектен артық емес жол беріледі. 

Бастары қосылған балық кесектерінен дайындалған, таза салмағы 0,5 кг 
балық жиынтығында екі құйрықты кесектен артық емес; таза салмағы 1,0 кг - 
үш құйрықты кесектен артық емес жол беріледі. 

Өлшенген жиынтықтары бар пакеттерді тығындау( термосваркамен, 
қысқыштармен немесе басқа тәсілдермен), картон қораптарды жабу. 
Пакеттер мен пакеттерге салынған жиынтықтарды пісіру парағына салып, 
мұздатуға бағыттаңыз. 

Рецептураға сәйкес өлшенген балық ұшалары, балық тағам қалдықтары 
металл қаңылтыр табаларға немесе блок-қалыптарға блоктармен мұздатуға, 
табаның барлық көлеміне (блок-қалыптарға) біркелкі және біркелкі таратып 
салынады. Балық қаңқаларының жиынтығын жасау кезінде қаңқаларды 
тығыз қатарға қойыңыз. Балық жинақтарын (блок-қалыптарды) мұздатуға 
бағыттау керек. 

Мұздату және жылтырату. 
Балық жиынтықтарын мұздатылған балық жасау ережесіне сәйкес 

мұздатқыш аппараттарда және камераларда минус 18 0С жиынтықтың 
қалыңдығындағы температураға дейін құрғақ жасанды тәсілмен мұздату 
керек (осы жинақты қараңыз). 

Блоктармен мұздатылған жиынтықтар жылтыратылған немесе 
жылтыратылмаған болуы керек. 
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Антиядролық қағазға оралған балмұздақ блоктарын шығаруға рұқсат 
етіледі. 

Пакеттерде немесе пакеттерде мұздатылған жиынтықтар орауға 
жіберіледі. Жиынтықтардың мұздатылған блоктарын аралауға немесе орауға 
немесе жылтыратуға бағыттау керек. 

Блоктармен мұздатылған жиынтықтар мұздатылған балық жасау 
ережесіне сәйкес жылтыратылады. 

Жылтыратылған немесе адгезияға қарсы қағазға оралған блоктарды 
орауға, одан әрі аралауға және сатуға жіберу керек. 

Арамен кесу, орау. 
Жиынтықтардың мұздатылған блоктарын таза салмағы 1,0 кг-нан 

аспайтын бөліктерге кесіңіз. Бастарын қоса отырып, балық ұшаларынан 
немесе тек қана балықтың ұшаларынан алынған жиынтық блоктарын 
механикаландырылған аралау кезінде тұтас еттің кесектерінің мөлшері мен 
балықтың құйрықты кесектерінің саны порцияда нормаланбайды; бас 
сүйегінің бүтіндігі бұзылуы мүмкін. 

Жиынтықтың алынған порцияларын заттаңбада нақты таза салмағы 
мен бағасы көрсетілген картоннан жасалған пакеттерге немесе үлдір 
материалдардан жасалған пакеттерге өлшеп орау керек. 

Буып-түю, таңбалау және сақтау. 
Мұздатылған балық жиынтықтары бар пакеттер мен бумаларды 

қолданыстағы стандарттар мен қолданыстағы нормативтік-техникалық 
құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін, өнімнің шекті салмағы 30 кг 
тақтай жәшіктерге немесе гофрленген картоннан жасалған жәшіктерге буып-
түю керек. 

Пакеттерге және бумаларға өлшеп оралған өнімді жергілікті өткізу 
үшін өнімнің шекті салмағы 20 кг болатын, санитариялық талаптарға сәйкес 
келетін мүкәммал ыдысқа буып-түюге жол беріледі. 

Әрбір буып-түю бірлігіне бір атаудағы және буып-түюдің бір түріне 
арналған балық жиынтығы бар пакеттер мен бумалар салынады. 

Ішіндегі және қақпағының астындағы тақтайшалар орауыш қағазбен 
қапталған болуы керек. 

Аралауға арналған мұздатылған балық жиынтығының блоктарын 
өнімнің шекті салмағы 30 кг гофрленген картоннан жасалған жәшіктерге 
буып-түю керек. 

Блоктарды пергаментпен, пергаментпен немесе тиісті ұйым 
пайдалануға рұқсат етілген басқа да ылғал өткізбейтін материалмен 
ауыстырыңыз. 

Өнімдері бар тақтай жәшіктер бітеліп, бүйірлері бойынша болат 
таспамен немесе сыммен қапталуы тиіс; бүрмеленген картоннан жасалған 
жәшіктер - Болат таспамен, сыммен қапталуы немесе қағаз негізіндегі желім 
таспамен немесе жабысқақ қабаты бар полиэтилен таспамен желімделуі тиіс. 

Жергілікті сату үшін тақтай жәшіктерді Болат таспамен немесе сыммен 
қаптамауға рұқсат етіледі. 



228
 

 

Гофрленген картоннан жасалған жәшіктерді жіппен немесе жіппен 
немесе полипропилен таспамен байлауға рұқсат етіледі. 

Өнімді буып-түюге арналған ыдыс таза, құрғақ, берік, бөтен иіссіз 
болуы тиіс. 

Өнім салынған ыдысты ГОСТ 7630 бойынша таңбалау. 
 
 

3.8 Балық консервілері мен пресервтерді дайындау 
Балық консервілерін әзірлеу технологиясы келесі операциялардан 

тұрады: 
- шикізатты қабылдау және сорттау 
- жуу 
- бөлшектеу және тұздау 
- жылумен өңдеу 
- қалбырларға салу 
- қалбырдан ауасын шығару 
- стерильдеу.  
 

 
Сурет  62  -  Балық консервілерін әзірлеу цехы 

 
 
Балық консервілерін жылумен өңдеу режиміне қарай екі топқа бөлуге 
болады: стерильденген және стерильденбеген (пресервтер).  
 

7) Жеткізілген тірі, салқындатылған немесе мұздатылған балықты 
түрлері, мөлшері, сапасы және салмағы бойынша сорттайды. 

8) Суық суға жуады. Мұздатылған балықты ерітеді.  
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7) Жеткізілген тірі, салқындатылған немесе мұздатылған балықты 
түрлері, мөлшері, сапасы және салмағы бойынша сорттайды. 

8) Суық суға жуады. Мұздатылған балықты ерітеді.  
 

 

9) Жуылған балықты бөлшектейді, басын, құйрығын, желбезектерін, ішек 
қарнын алып тастайды. Ірі балықтардың омыртқа сүйегін де алып 
тастайды. Ысталған майда балықты бөлшектеуге апарғанда басы мен 
құйрығын (салака, килька) да кесіп тастайды.  

10) Бөлшектенген балықты жуып, тазалап, тұздайды.  
11) Бірқатар балықтарды қалбырға салар алдында жылумен өңдейді: 

өсімдік майында қуырады немесе булайды, ыстық ауамен немесе 
инфрақызыл сәулемен өңдейді. Шпрот және майға салынған ысталған 
балықты өндіру үшін балықты ыстайды.  

12) Дайындалған балықты және қосыша шикізатты ыстық сумен 
жуылған ыдысқа салып, бумен өңдейді, ішіндегі ауасын сорып алады 
(эксгаустирование) да қалбырдың аузын жабады. Эксгаустирование екі 
тәсілде болады: 

- жылумен (қалбырға өнімді ыстықтай салу немесе өнім салынған 
қалбырларды эксгаустерда бумен ысыту) 
- механикалық жолмен (қалбырдағы ауаны бетін жабу барысында шығарып 
тастау) 
Консервілерді стерильдеу автоклавта + 112…120 °С температурада 30-50 
минут жүргізіледі.  
Консервілерді суытады, ыстық суда сілті ерітіндісімен сыртынан жуады да 
буып-түйеді.  

Пресервтер —тұзбен немесе басқа да дәмдеуіштермен және 
антисептиктермен (сірке суы, бензойқышқылды натрий ерітіндісі) 
стерильдеусіз герметикалық ыдысқа консервіленген бүтін немесе 
бөлшектенген балықтар. Жетілу уақыты  тәуліктен 10 тәудіктен 3 айға дейін. 
Пресервілер деп - стерилденбеген балық консервілерін айтады. Оларды сельд 
тұқымындағы балықтардан өндіреді. Консервіден айырмашылығы: олар 
жылумен өңделмейді, сондықтан олар аз тұрақты, стерилденген өнім. Оның 
тұрақтылығын жоғарылату үшін яғни тұз, сірке қышқылы және антисептик 
бензол қышқылды натрий қосылады. Бірақ оның мөлшері 1 кг өнімге 2,6 г 
нан аспауы керек. Бұл антисептиктер балықтағы шіріткіш микроағзадердің 
дамуын тоқтатады. Бірақ ферменттік реакцияларды тежей алмайтындықтан, 
оларды жетілу үшін -2;+2 0 С аралығында бірнеше уақыт ұстау қажет. 
Жетілген прессервілерді 00С –та және одан температурада сақтау қажет. 
Прессервілер 50 мм ден 5000 мм дейінгі әртүрлі сиымдылықтағы банкаларда 
кең ассортиментте өндіріледі. Пресерві дайындау үшін жас немесе аз 
тұздалған сельд балықтарын қолданады.  
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Сурет 63 - Балықтан пресерв әзірлеу қондырғылары 

 
Фаршталатын балықты бөлшектеу. 
Бұл әдіс тұтас балықты фарштау үшін қолданылады. Көксерке мен 

шортан балықты фарштау үшін, оларды әртүрлі әдіспен өңдейді, себебі 
олардың арқасындағы ескек қанаттары әртүрлі орналасқан. 
Көксеркені фарштау үшін терісін бүлдіріп алмай тұтастай қабыршағынан 
тазартады. Содан кейін ескек қанаттарын шауып тастайды да, омыртқасының 
екі жағын ұзынынан кесіп, қабырға сүйектерін ажыратады. Омыртқасын 
құйрығының және басының түбінен сындырып немесе кесіп алып тастайды. 
Осылай балықтың арқасында басынан құйрығына дейін тесік пайда болады. 
Балықтың ішек-қарынын сол тесік арқылы аршиды. Балықты жақсылап 
жуады да, терісінде 0,5 см қалыңдықта етін қалдырып, жұқа пышақпен 
жұмсақ еті мен қабырға сүйектерін кесіп алады. Ескек қанаттары мен 
балықтың ішіндегі сүйектерін қайшымен қырқады. Балықтың басынан 
желбезегі мен көзін алып тастайды. Таза жуылған балықты фаршпен 
толтырып, таза дәкеге орап жіппен  байлайды да, жылумен өңдеуге жібереді. 

Ауланған балық қаны мен ұлпаларында органикалық заттектердің, 
оның ішінде гликогеннің ыдырау өнімдерінің жиналуына байланыты дем 
жетпегеннен өледі. Балықты салқындату жолымен консервілеу анабиоз 
қағидасына негізделген, яғни микроағзалардың көбеюін тоқтату және 
температуралық факторлардың әсер етуі есебінен балық ұлпаларындағы 
ферменттердің әсерін тежеу. Мұздатылған балық өзінің химиялық құрамы 
мен тұтынушылық қасиеттері бойынша балғын, балықтан айырмашылығы 
көп емес. 
Мұздату үрдісі оның денесінің анағұрлым жылы бөлігіндегі жылуды едәуір 
салқындатылған қабатқа шығару. Балық ұлпаларындағы температура минус 
180С жейін төмедеп, су мұзға айналады. Ферменттер мен микроағзалар 
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тіршілігін тоқтататын жағдай туындайды, сондықтан балықтың сапасы ұзақ 
уақыт сақталады. Балғын балықтың сапасының сақталуы мұздату 
жылдамдығына және шикізаттың күйіне байанысты. Балықты жылдам 
мұздату керек, сол кезде майда мұз кристаллдары түзіліп, ұлпалардың 
құрылымын зақымдамайды. Баяу мұздату кезінде ірі мұз кристаллдары 
түзіледі де, олар бұлшықет тіндерін деформациялап, дәнекер ұлпаны 
бүлдіреді, салдарынан балықтың сапасы нашарлайды. Мұндазу темпеатурасы 
неғұрлым төмен болса, жылдамдығы соғұрлым жоғары болады.  

Оптималды температура -200С- 300С. Егер мұздату үрдісі ертерек 
тоқтатылған болса, сақтау барысында балықты мұздатуды жалғастырады. 
Мұздатудың дәстрүлі тәсілі – табиғи суықпен, мұз бен тұздың қоспасымен 
және жасанды суықпен мұздату.  

Табиғи суықпен мұздату Солтүстік суық аймақтарда қолданылса, 
температурасы жоғары аймақтарда жасанды суықты пайдаланады. Бірақ бұл 
тәсіл едәуір энергетикалық шығынды талап етеді, кейбір кәсіпорындарда 
электростанция өндіретін электр энергисының 40-50% жұмсалады. Плиталық 
аппараттарда мұздату экономикалық тұрғыдан тиімі, бірақ әдеттегі 
температурада -30-400С балық салқындатушы плиталарға жабысып қалады. 
Оған жол бермеу үшін балықтың әр қайсысын жеке орау керек, ал бұл буып-
түю материалының қосыша шығынын, еңбек шығынын тудырады.   

Мұздай тұздықтарда балық тез мұздайды, электр энергия шығыны да 
20-30% төмендейді. Алайда сақтау барысында тез майланып, тоңып қалады 
да сапасын жоғалтады. Қайнаған хладагенттерде мұздату жылдам жүреді, 
бірақ қазіргі уақытта мұздатудың бұл тәсілі балықтардың көптеген түріне 
экономикалық тиімсіз. 

Мұздатылған балықты мұзбен қаптау (глазурлеу) балықты беткі 
қабатының кеуіп кеутіден, майының тотығуынан сақтайды. Жылтырату 
кезінде балықтың бетінде жіңішке мұз қабаты түзіліп, қорғаныс функциясын 
атқарады. Жылтырату үшін температурасы 1-30С тұщы суды пайдаланады. 
Жылтырату алдында балықты аппараттарда балықты батареялар көмегімен 
немесе таза үгітілген мұзбен толық ерігенше араластыру арқылы 
салқындатады. Жылтырату алдында мұздатылған балықты 2-3 рет 1-30С 
дейін салқындатылған тұщы суға 5-10 с, 10-12 с сайын батырып отырады. 
Соңғы батырғаннан кейін балықтың сыртындағы мұз жылтырын бекіту үшін 
ауада 1 мин ұстайды да, буып түйеді. Ауа температурасы -12 0С-тан жоғары 
болмау керек. Жылтыр балықтың беткі қабатын түгелдей жауып тұрған мұз 
қатпары түрінде болу керек және жай тұрғанда алынып қалмауы тиіс. 

 
Мұздатылған балықтың сақтау температурасы мен сақтау мерзімі 25-

кесте бойынша глазирленбеген балық өнімдерінде -180С температурада 21 
тәулік, ал глазирленген болса, 28 тәулік сақтауға болады.  

 
Кесте - 25 Мұздатылған балықтың сақтау температурасы мен сақтау 

мерзімі 
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Балық  өнімдері Температура, 0С Сақтау мерзімі тәулік, көп 
емес 

Глазирленбеген балық 
және балық өнімдері  

-18 және одан төмен 
 -10-нан -12-ге дейін 
 -4-тен -6-ға дейін 

21 
14 
7 

Глазирленген балық 
және балық өнімдері  

-18 және одан төмен 
 -10-нан -12-ге дейін 
 -4-тен -6-ға дейін 

28 
21 
14 

  
 3.9 Қақталған, кептірілген және ысталған балықты өңдіру 
технологиясы  

Балықты түтінмен ыстау. 20С аспайтын температурада ысталған.°. 
Түтінмен ысталған балық дегеніміз, құрамында 6 - 12 % тұзы бар, 40 
Түтінмен ысталған балықты тұздалған жартылай дайын өнімдерден 
дайындайды. Ол үшін оны жуады, құрамындағы тұзы 6 - 8 % болғанша 
металл ілгек арқылы шпагатқа тізіп, суға салып қояды. Бұндай әдіспен 
дайындалған балықты сәл кептіреді және балықтың түріне және өлшеміне 
қарай 24 тен 72 сағатқа дейін камераларда ыстайды. 
Түтінмен ысталған балық түсі, әдетте анық байқалатын алтын - қоңыр тұсті 
болып келеді. Атап айтқан балықтардың еті жоғарғы дәмдік қасиеттерімен 
және жұмсақ консистенциясымен ерекшеленеді. Албырт балықтардың еті 
қатпарлы болуы мүмкін, ол жарамсыз деп саналмайды. Сондай – ақ 
палтусты, скумбрияны, теңіз алабұғасын және басқа балықтарды ыстайды. 
Түтінмен ысталған балықтың құрамында 40 % тан 54 % дейін су, 18 - 28 % 
ақуыз, 25 % дейін май және 9 % дан 12 % дейін тұз болады. 
 Ыстаудың жаңа әдістері. Соңғы жылдары балықты ыстаудың жаңа 
әдістері енгізілді және жетілдірілді: электроыстау және түтінсіз ыстау. 
Бірінші жағдайдағы ыстауды жоғарғы кернеудегі электр өрісінде (20 мың. 
вольт және одан аса), екінші жағдайда дайындалған балықты, ағашты 
газификация немесе құрғақ айыру және инфрақызыл сәуледе әбден пісіру 
арқылы алынған ысты сұйықтыққа батырады. 

Балықты қақтау. Қақталған балық дегеніміз тұздалған балықты 
табиғи жағдайда, әдетте, ауада кептіру. Күн сәулесі және ауа балықта күрделі 
процесстерді туғызады, нәтижесінде олар дәм, иіс және консистенцияға ие 
болады. Дұрыс қақтау процессі кезінде, кейбір балық түрлері жоғарғы дәмдік 
және тағамдық құндылықа ие болып, өзіндік бір тауарға айналады. Мұндай 
балықтарға бекіре, албырт, сонымен қатар табан және басқалары жатады. 
Ерекше топтағы жоғарғы сапалы балық тауарларын, кейбір бекіре және 
албырт тұқымдастарынан алынған, балычный өнімдері құрайды Оларға 
балык – балықтың арқасы, бүйірлері – ірі балықтың бүйір бөліктері. 
Тұз және ағаштың толық жанбаған өнімдерімен өңделген балық ысталған деп 
аталады. Әдетте осы балықтарды ыстайды: каракөз (вобла), табан балық, 
майшабақ, түрке балық (омуль), муксун, сига, чехонь, тарань және басқа, 



233
 

 

Балық  өнімдері Температура, 0С Сақтау мерзімі тәулік, көп 
емес 

Глазирленбеген балық 
және балық өнімдері  

-18 және одан төмен 
 -10-нан -12-ге дейін 
 -4-тен -6-ға дейін 

21 
14 
7 

Глазирленген балық 
және балық өнімдері  

-18 және одан төмен 
 -10-нан -12-ге дейін 
 -4-тен -6-ға дейін 

28 
21 
14 

  
 3.9 Қақталған, кептірілген және ысталған балықты өңдіру 
технологиясы  

Балықты түтінмен ыстау. 20С аспайтын температурада ысталған.°. 
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арқылы алынған ысты сұйықтыққа батырады. 
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албырт тұқымдастарынан алынған, балычный өнімдері құрайды Оларға 
балык – балықтың арқасы, бүйірлері – ірі балықтың бүйір бөліктері. 
Тұз және ағаштың толық жанбаған өнімдерімен өңделген балық ысталған деп 
аталады. Әдетте осы балықтарды ыстайды: каракөз (вобла), табан балық, 
майшабақ, түрке балық (омуль), муксун, сига, чехонь, тарань және басқа, 

 
 

сонымен қатар бекіре тұқымасы (қызыл, қортпа, калуга); албырт 
тұқымдасына (кета, құныс, нерва); нәлім, теңіз балығы және басқаларын. 
 
Тұздалған балықты ағаш жаңқасының түтінімен өңдеу нәтижесінде 
ысталған балық әзірленеді.  
Балық өнімдерін ыстау түрлері: 
- ыстықтай ыстау – температурасы +80… 180 °С  
- жартылай ыстықпен ыстау - температурасы +50…80 °С  
- салқындай ыстау - температурасы +20…40 °С. 
Ыстауға негізінен жайпақ жапырақты ағаштардың діңгегін (жаңқасын, 
отынын) пайдаланады.  
Ыстауға жіберілетін балықтың тұздылығы 1,5–4% (балық түріне қарай). 
Кептірілген балық – тамаққа пайдаланар алдында, көп жағдайда  
қосымша кулинарлық өңдеуді қажет ететін жартылай фабрикат.  

Кептірілген балықты тұздалған немесе тұздалмаған арық (майлылығы 3% 
дейін) балықты кептіру арқылы әзірлейді. Балықты кептіру әдістері: 
- салқын кептіру 
- ыстықта кептіру 
- сулимациялық кептіру 
 
Салқын кептіру арқылы тұзсыз-кептірілген және тұздап-кептірілген балық 
даярлайды. Табиғи салқын ауада кептіру тәсілімен көксерке, алабұға, шортан 
балықтарды өңдейді. Салқын кетіру температурасы: +40 °С жоғары емес. 
Алдын ала тұздалған, кейін табиғи немесе жасанды ортада кептірілген балық 
– қақталған балық деп аталады. Жай кептірілген балықпен салыстырғанда 
қақталған балық тамаққа пайдалануға дайын өнім болып табылады. 
Қақталған балықты тұздалған жартылай фабрикаттан әзірлейді. Қақтауға тек 
майлы балықтар жарамды: қаракөз немесе торта балық, тыран балық, қылыш 
балық, ақмарқа, табан балық, скумбрия (майшабақ).     
Балықты қақтау үрдістері: 
- шикізатты дайындау 
- мөлшері бойынша сорттау 
- тұздау 
- жібіту 
- қақтау (сүрлеу) 
- сұрыптап бөлу және буып-түю.  
Қақталған балықты біркелкі тұздалуы және қақталуы үшін үлкендігіне қарай 
сорттап, әр балықты жеке тұздайды. Тұздағаннан кейін тұз балық тіндеріне 
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сіңгенше қояды. Артық тұзды алып тастау үшін балықты жуып, жібітеді. 
Суға жібіткеннен кейін балық етіндегі тұзды мөлшері 3–6% қалу керек. 
Қақтау табиғи ортада +22 °С температурада жүреді.  
Балықты біркелкі орташа температурада ағынды-сорғылы желдету жүйесі 
бар жабық бөлмеде қақтауға болады.  
 

Бақылау сұрақтары: 
 
1. Қазақстанда кездесетін балық түрлері 
2. Балғын балықтың белгілері 
3. Сапасы төмен балықтың белгілері 
4. Мұздатылған балықты өңдеу технологиясы қандай үрдістерден 

тұрады? 
5. Балықты ерітуге арналған судың мөлшері мен температурасы 
6. Тұздалған балықты суға салу талаптары 
7. Балықтың қабыршақты тұқымдарын өңдеу үрдісі 
8. Балықты бөлшектеу тәсілдеру 
9. Бүтіндей қолданылатын балықты бөлшектеу, майда балықтың 

салмағы 
10. Жалпақ тіліктерге бөлінбейтін балықтарды бөлшектеу, орта 

өлшемді балықтардың салмағы 
11. Балықты мұздату талаптары 
12. Мұздатылған балықты жылтырату (глазирлеу) 
13. Мұздатылған балықтың сақтау температурасы мен сақтау мерзімі  
14. Балық өнімдерін ыстау түрлері 
15. Балықты кептіру әдістері, температурасы 
16. Балықты қақтау үрдістері, тұз мөдшері және қақтау температурасы 
17. Балық консервілерін әзірлеу технологиясы 
18. Балық консервілерін стерильдеу режимі 
19. Пресерв деген не? 
 
3.10 Тұздалған балық өндіру 
 
Тұздалған балықты дайындау  
Тұздауға жағалаудағы кәсіпорындар мен кемелерде қолданылатын 

бекіре тұқымдас балықтардан басқа балықтың барлық түрлері жіберіледі.  
Балықты тұздауда сақталатын негізгі параметрлер: 

механикаландырылған желілерде тұздың жұмсалу нормасы, тұздалу 
ұзақтығы мен режимі. 

Шикізат және материалдар. 
Тұздауға техникалық шарттар мен стандарттардың талаптарына сәйкес 

келетін шикі, салқындатылған немесе мұздатылған балық жіберіледі. 
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Тұз ерітіндісін дайындау және балықты тұздау үшін пайдаланылатын 
ас тұзының сапасы бойынша І сұрыпты, № 1, 2, 3 ұнтақтаудан төмен 
болмауы және ас тұзына арналған стандарт талаптарына сәйкес болуы тиіс. 

Техникалық шарттарға сәйкес келетін тұз ерітінділерін өндіру үшін ас 
тұзын пайдалануға рұқсат етіледі. 

Технологиялық мақсаттарда пайдаланылатын су қолданыстағы ауыз су 
стандартының талаптарына [24, 25, 26] сәйкес келуі керек. 

Коли-индекс бойынша ауыз суға арналған стандартқа сай келетін тұщы 
су мен теңіз суын айдалануға рұқсат үшін таза су мен таза суды пайдалануға 
рұқсат етіледі. 

Теңіз суын залалсыздандыру арнайы нұсқаулықтың талаптарына 
сәйкес жүргізіледі.  

Балықты, тұзды ерітіндіні (тұздықты) салқындату үшін қолданылатын 
жасанды және табиғи мұз коли-индекс бойынша ауыз суға қойылатын 
талаптарға сәйкес келуі тиіс. 

Өнімді дайындау. Балықты тұздамас бұрын, тұздайтын 
резервуарлардың, барлық тұздайтын қондырғылардың (тұз, қалақшалар, тұз 
бен балықты өлшейтін резервуарлар және т.б.), тұздауға арналған 
механикаландыру құралдарының балықты, тұзды, тұз ерітінділерін (тұзды) 
тасымалдауға жарамдылығы тексеріледі 

Тұздау ыдыстарын, қондырғыларды және жабдықтарды дайындау 
балық өңдеу кәсіпорындары мен кемелердегі технологиялық жабдықты 
санитарлық тазарту жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізілуі керек. 
 Тұздау ыдыстарын дайындау. Балықты күбілерде, ванналарда, 
бөшкелерде, контейнерлерде және жәшіктерде тұздайды.  

Тұз контейнерлері тұзбен әрекеттеспейтін және балыққа зиянды әсер 
етпейтін материалдардан жасалуы керек. Ол үшін ағаш, бетон, металл немесе 
тағамдық полимерлі материалдар пайдаланылады. 
Стационарлы құмыралар болмаған жағдайда брезентті құмыраларды 
пайдалануға рұқсат етіледі. 
       Күбілерді, ванналарды дайындау. Күбілерді, ванналарды әр жұмысты 
атқарып болғаннан кейін тұздан, майлардан, майлы тұздардың 
қалдықтарынан мұқият тазалайды, су өткізбейтіндігі тексеріледі. Қажет 
болған жағдайда жөндеу керек, содан кейін жуғыш зат қосылған ыстық 
сумен шайып,  зарарсыздандырады. Келесі тұздау үщін балықты салар 
алдында тағы да ыстық сумен шаяды.  

Балықты тұздамас бұрын, күбінің немесе ваннаның ішінде ағаштан 
жасалған науа орнатылу керек. Бұл науаның ені 20 см болатын, екі 
жағынанда тік бұрышпен орналасқан; диаметрі 2-3 см тесіктерді тақталардың 
ұзындығы бойымен әр 20-30 см сайын бұрғылау керек. Ағаш науа тұздықтың 
бетіне қалқып шықпау үшін жылжымайтындай етіп бекіту керек. 

Науа тұздау кезінде резервуардағы тұздықтың (тұзды ерітіндінің) 
сапасын бақылауға, сонымен қатар күбінің ішіндегі тұздықтың тығыздығын 
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теңестіру үшін түбіндегі ерітіндіні бетіне қарай шығарып араластыруға 
арналған. Науаны орнатпай балықты күбіге тұздауға тыйым салынады. 

 
 

Технологиялық процестің сызбасы 
Шикізатты қабылдау 

 
 
Салқындатылған шикі балық                                                 Мұздатылған балық   
                                                  
Жуу                                                                                                   Жібіту (жуу) 

Сұрыптау 
 

                           Бөлшектеу  
                       және жуу 

 
  Тұздау 

                 
      Құрғақ                                          Аралас              Тұздық 
 
Бумада   Жәшікте       Бөшкеде                      Күбіде 
 
Қатарды                     Балықты бабына келтіру                     Тұздаушы қоспадан   
аршу                          (шөктіру) немесе баспақтау                        балықты түсіру 
                                                                         
Сұрыптау                                       Балықпен толтыру                                     Жуу 
 
Ыдысқа салу                        Қаптау және таңбалау                                Сұрыптау 
                                           
Балықты баспақтау                       Тұздықты құю                             Ыдысқа салу                                                                                    

                                        
Қаптау және таңбалау             Тұзды сіңдіру                   Балықты бастыру және 
                                                                                       ыдысты балықпен толтыру                             
                                    Таза салмақты анықтау 
                                             (бақылау)                                          Балықты ыдысқа                 
                                                                                             буп-түю және таңбалау 
 

  Тұздықты құю және толтыру  
 
                                              Сақтау                                                                                  
 

                                                                                 
Стационарлы  күбілерде балықты тұзды ерітіндіге батыруға арналған 

берік торлар, сондай-ақ торларды чанға бекітуге арналған құрылғылар 
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орнатылуы тиіс. Қысқыш торлар сүргіленген ағаш таяқшалардан жасалады. 
Ағаш жақтауда сусыз жасалған торларды қолдануға болады.  

Тордың орнына қапты, брезентті пайдалануға тыйым салынады. 
Жерге тереңдетілген күбінің қабырғалары еденнен кем дегенде 50 см 

биіктікте болу керек. Күбілердің түбі су төгілетін тесікке қарай көлбеу 
болады, яғни пайдаланылған тұздалған су мен жуынды суды толық ағызуы 
керек. 

Ыдыстардан су ағызатын түтік ілмекті арматурамен жабдықталуы тиіс. 
Ілмекті арматура мен су ағызатын науа арасында тұздаушы ыдыстарға кәріз 
суы төгіліп кетуге жол бермеу үшін ауа саңылауы болады.  

Брезент күбілерді алдын ала дайындап қойған, қалқанмен немесе 
тентпен жабдықталған тереңдетілген немесе тереңдетілмеген қаңқаларға 
орнатуға болады. Қаңқалар күбінің өлшеміне сәйкес металл немесе ағаш 
қадалардан, жалпақ тақтайлардан және шет тақтайлардан әзірленеді. 
Брезенттің тесілуі мен жыртылуын болдырмау үшін ағаш қадаларды 
бұтақтардан мұқият тазалау керек. 

Күбілер қаңқаларға күбінің ілмектерінен өткізілген жіппен ілінеді. 
Жіптің ұштары қаңқаның үстіңгі жағынан балықты салғаннан кейін күбінің 
қабырғаларына шамадан тыс күш түскен жағдайда босаңсытуға болатындай 
есеппен түйіндеп бекітіледі. Брезентті қаңқаға шегемен қағуға қатаң тыйым 
салынады.  

Стационарлы бетон, ағаш күбілер немесе ванналар тұзды ерітінділерді 
айдап қотаруға, күшейту және салқындату құралдарымен , сонымен қатар 
ыдыстар мен шайынды сулардың суағарын санитарлық өңдеуге арналған 
сумен қамту жүйесімен жабдықталуы тиіс.  

Әрбір күбіге, ваннаға күбінің (ваннаның) нөмірі, салынған балықтың 
түрі мен салмағы (кг), балық сұрыпы, балықты тұздаған және көмкерген 
тұздықтың тығыздығы мен температурасын өлшеу нәтижелері, тұздықты 
айдап қотару, салқындату, күшейту және ауыстыру күні көрсетілген  
паспортқа арналған бирка әзірленеді.     

 
Балықты салар алдында бөшкелерден судың ағып кетуін тексеріңіз, 

қажет болған жағдайда жөндетіңіз. Ол үшін балықты тұзданудан кем дегенде 
6-12 сағат бұрын (бөшкелер мөлшеріне және ағаш түріне байланысты), 
жоғарыда көрсетілгендей бөшкелерді шешіп алыңыз да, оны таза тұщы 
немесе теңіз суымен толтырыңыз; Ісінуді болдырмас үшін бөшке ішіне су 
құйыңыз. Қыста ашық жерлерде орнатқан кезде, бөшкелерді толтыру үшін 
судың орнына тұзды қолданыңыз. Ылғалдау кезінде ағып кеткен бөшкелерді 
тастап, жөндеуге жіберу керек немесе құрғақ контейнер ретінде пайдалану 
керек. 

Қайнатылған (малынған) бөшкелерді шайыңыз. Құрғақ және 
полиэтилен бөшкелері мен қораптарын тазалап, қажет болған жағдайда тұзды 
ерітіндімен (тұзды) шаю керек; құрғақ бөшкелерге полимерлі қабықша 
материалдарынан жасалған сөмкелерді салыңыз, оларды мұқият түзетіп, 
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бөшкенің шетіне орап, қағаз қораптарды, пергамент немесе басқа орам 
материалмен қаптаңыз. 

Балықты бөшкеге салмас бұрын, үстіңгі тақтайшаны қағып алыңыз 
байламды өз қолыңызға алыңыз. Бұған балықты салу кезінде бөшке 
диаметрінің ұлғаюына және пияздың гильзасы төгіліп, герметикалық 
сақинаны герметизациялау кезінде бөшкеге салған кезде бөшкедегі 
балықтардың қатарларын көлденеңінен қысу арқылы қол жеткізіледі; 
осылайша бөшкеде бүйірлік балықтар пайда болуының алдын алады. 

Егер тұзды құюға арналған құюға арналған саңылаулар толтырғыш 
бөшкелерде алдын-ала жасалмаған болса, онда төменгі кептелістердің 
ортасында диаметрі 2-3 см болатын бір тесік бұрғылап, олар үшін ағаш 
шанышқылар (дуэль) жасаңыз. 
Бөшкелерді салмай тұрып, полимерлі қабықшаларды кептіруге арналған 
бөшкелерді сығымдалған ауаның көмегімен ағып кетудің болуын тексеру 
керек. 

Ол үшін сығылған ауа бар шлангты лайнердің ашық жиектеріне 
салыңыз, лайнерді ауамен толтырғаннан кейін, ашық жиектерін байламға 
байлап, сәл қысыңыз. Егер бұл жағдайда төсеніш шешілмесе, оны бөшкеге 
салу керек, оны бөшке пішініне таратып, шеттерін бөшкеге жақтау арқылы 
бұраңыз. 

Сығылған ауа болмаған кезде лайнерді ауамен қолмен толтырыңыз, ол 
үшін лайнерді екі қолыңызбен ашық жиектен алып, жылдам қозғалу арқылы 
ауамен толтырыңыз; қалған операциялар қысылған ауаны қолданумен 
бірдей. 
Төсеуіш сөмкелерді барабанның ішіне мұқият түзетіп, орап салыңыз. 
3.1.3. Контейнерлерді дайындау. Балықты тұздау үшін металл немесе 
полимер материалдарынан жасалған торлы, перфорацияланған, бір реттік 
(пломбаланған) контейнерлерді қолданыңыз. 
Балықты тұздамас бұрын, толықтығын тексеріңіз - қысқыш торлардың, 
қақпақтардың болуы; герметикалық контейнерлердің ағып жатқанын 
тексеріңіз; санитарлық тазарту жұмыстарын жүргізіңіз (тұз, ыстық сумен 
және жуғыш заттармен шайыңыз), тұзданар алдында, қосымша сумен 
шайыңыз. 
3.2. Материалдарды дайындау. Балықты тұздамас бұрын қажетті мөлшерде 
тұз, мұз, таза тұзды ерітінді немесе тұзды ерітіндіні дайындаңыз. 
Тұзды ерітіндіні алдын ала арнайы контейнерлерде (резервуарлар, 
құмыралар) немесе 
оны дайындауға арналған арнайы қондырғыларда, сонымен қатар табиғи 
тұзды тазарту, оларды нығайту және салқындату. 
Дайындалған тұзды ерітіндіні қорғаңыз және сүзіңіз. 
Тұздау үшін 5-10 ° C температурада салқындатылған тұзды ерітінді (тұзды) 
қолдану ұсынылады. Тұз ерітінділерін дайындау үшін натрий хлоридінің 
шығыны кестеде келтірілген.  
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Балықты тұздамас бұрын, толықтығын тексеріңіз - қысқыш торлардың, 
қақпақтардың болуы; герметикалық контейнерлердің ағып жатқанын 
тексеріңіз; санитарлық тазарту жұмыстарын жүргізіңіз (тұз, ыстық сумен 
және жуғыш заттармен шайыңыз), тұзданар алдында, қосымша сумен 
шайыңыз. 
3.2. Материалдарды дайындау. Балықты тұздамас бұрын қажетті мөлшерде 
тұз, мұз, таза тұзды ерітінді немесе тұзды ерітіндіні дайындаңыз. 
Тұзды ерітіндіні алдын ала арнайы контейнерлерде (резервуарлар, 
құмыралар) немесе 
оны дайындауға арналған арнайы қондырғыларда, сонымен қатар табиғи 
тұзды тазарту, оларды нығайту және салқындату. 
Дайындалған тұзды ерітіндіні қорғаңыз және сүзіңіз. 
Тұздау үшін 5-10 ° C температурада салқындатылған тұзды ерітінді (тұзды) 
қолдану ұсынылады. Тұз ерітінділерін дайындау үшін натрий хлоридінің 
шығыны кестеде келтірілген.  

 
 

Тұзды изотоникалық ерітінділерді дайындауға арналған S (%) формула 
бойынша немесе кестеде келтірілген деректерді қолдану арқылы анықталады. 
 
 
Кесте  26 - Тұзды изотоникалық ерітінділерді дайындау 
 

 Тұзды ерітіндінің 
тығыздығы (г / см3) 

20 0С 

Тұщы суға 100 дм3 
шаққандағы ас тұзының 

салмағы (кг) 

NaCl концентрациясы 
(%) 20 0С 

1,07 11,10 10,00 

1,08 12,40 11,00 

1,09 14,90 13,00 

1,10 16,30 14,00 

1,11 17,70 15,00 

1,12 19,80 16,00 

1,13 22,00 18,00 

1,14 23,50 19,00 

1,15 25,00 20,00 

1,16 27,40 22,00 

1,17 29,80 23,00 

1,18 31,60 24,00 

1,19 33,30 25,00 

1,20 35,90 26,00 
Тығыздығы 1,20 г / см3 болатын тұзды ерітінді дайындау үшін теңіз суын 
қолданған кезде 100 дм3 суда 32 кг натрий хлоридін ерітіңіз. 
                                                S = Sp * 100, (1) 
                                                          Sp + Wp 
мұндағы Sp - балық етіндегі тұздың үлес салмағы,%; 
Wp - тұздалған балық етіндегі ылғалдың үлес салмағы,%. 
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Кесте 27 - Вт-дағы тұзды тұтыну 

Sp, % Вт-дағы тұзды тұтыну 

75 70 65 60 
6,0 7,5 7,9 8,5 9,1 
7,0 8,7 9,1 9,7 10,5 
8,0 9,0 10,3 11,0 11,8 
9,0 10,7 11,4 12,2 13,0 
10,0 11,8 12,5 13,3 14,3 
11,0 12,8 13,6 14,5 15,5 
12,0 13,8 14,6 15,6 16,7 
13,0 14,8 15,7 16,7 17,8 

 
Құрғақ тұзды D (% -бен) су өткізбейтін контейнерлерде дайындалған тұзбен 
тұтыну, контейнердің көлемін 80-84% пайдалануды ескере отырып, мына 
формула бойынша анықталады: 

D = K1S1 - K2S2, 
мұндағы: 
K1 - тұздау жүйесіндегі тұздың массалық үлесін ескеретін коэффициент; 1,2-ден 1,3-ке 
дейін; 
S1 - дайын өнімдегі тұздың болжамды массалық үлесі; 
K2 - тұздалғанға дейін тұздау ыдысына құйылған тұзды ерітіндінің массасын ескеретін 
коэффициент; 0,2-ден 0,3-ке дейін; құрғақ тұзбен K2 = 0; 
S2 - тұздағы NaCl концентрациясы (1 кестені қараңыз). 
 
Балықты тұздау кезінде салмақ бойынша тұз бен мұзды ескеріңіз. 
Беткі кірді кетіру үшін табиғи мұздың блоктарын (кесектерін) ағынды сумен 
шайыңыз, содан кейін оларды ең ұзын жағы 2-5 см болатын бөліктерге 
бөліңіз. 
Алдын ала калибрленген өлшеу ыдыстарында, қораптарда, зембілелерде, 
резервуарларда тұздалған контейнерлерге ұсақталған мұз бен тұзды салыңыз. 
Тұз бен мұз мөлшерін өлшеген кезде өлшегіш ыдыстардың дұрыс 
толтырылғанына көз жеткізіңіз. 

3.3 Балықты тұздануға дайындау. 
Мұздатылған балықты ауаға немесе таза / жұмыс істейтін немесе 

ауыстырылатын суға 20 ° C аспайтын температурада, ұсақ және тегіс 
балықтар 150 ° C-тан аспайтын температурада жібереді. Балық пен су 
массасының қатынасы кем дегенде 1: 2 болуы керек. Кесуге жіберілген 
балықтың қалыңдығының температурасы 0-ден минус 2 ° C-қа дейін 
жеткенде, жібітуді аяқтаңыз. 

Балық денесіндегі температура минус 2 - минус 4 0С болғанда, ауаны 
балықтың артына, бүйіріне, бүйіріне кесу үшін жібіту ұсынылады. 
Тұзды жартылай фабрикатты өндіруде еріту және тұздау процестерін 
біріктіруге рұқсат етіледі. 
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Кесте 27 - Вт-дағы тұзды тұтыну 

Sp, % Вт-дағы тұзды тұтыну 

75 70 65 60 
6,0 7,5 7,9 8,5 9,1 
7,0 8,7 9,1 9,7 10,5 
8,0 9,0 10,3 11,0 11,8 
9,0 10,7 11,4 12,2 13,0 
10,0 11,8 12,5 13,3 14,3 
11,0 12,8 13,6 14,5 15,5 
12,0 13,8 14,6 15,6 16,7 
13,0 14,8 15,7 16,7 17,8 

 
Құрғақ тұзды D (% -бен) су өткізбейтін контейнерлерде дайындалған тұзбен 
тұтыну, контейнердің көлемін 80-84% пайдалануды ескере отырып, мына 
формула бойынша анықталады: 

D = K1S1 - K2S2, 
мұндағы: 
K1 - тұздау жүйесіндегі тұздың массалық үлесін ескеретін коэффициент; 1,2-ден 1,3-ке 
дейін; 
S1 - дайын өнімдегі тұздың болжамды массалық үлесі; 
K2 - тұздалғанға дейін тұздау ыдысына құйылған тұзды ерітіндінің массасын ескеретін 
коэффициент; 0,2-ден 0,3-ке дейін; құрғақ тұзбен K2 = 0; 
S2 - тұздағы NaCl концентрациясы (1 кестені қараңыз). 
 
Балықты тұздау кезінде салмақ бойынша тұз бен мұзды ескеріңіз. 
Беткі кірді кетіру үшін табиғи мұздың блоктарын (кесектерін) ағынды сумен 
шайыңыз, содан кейін оларды ең ұзын жағы 2-5 см болатын бөліктерге 
бөліңіз. 
Алдын ала калибрленген өлшеу ыдыстарында, қораптарда, зембілелерде, 
резервуарларда тұздалған контейнерлерге ұсақталған мұз бен тұзды салыңыз. 
Тұз бен мұз мөлшерін өлшеген кезде өлшегіш ыдыстардың дұрыс 
толтырылғанына көз жеткізіңіз. 

3.3 Балықты тұздануға дайындау. 
Мұздатылған балықты ауаға немесе таза / жұмыс істейтін немесе 

ауыстырылатын суға 20 ° C аспайтын температурада, ұсақ және тегіс 
балықтар 150 ° C-тан аспайтын температурада жібереді. Балық пен су 
массасының қатынасы кем дегенде 1: 2 болуы керек. Кесуге жіберілген 
балықтың қалыңдығының температурасы 0-ден минус 2 ° C-қа дейін 
жеткенде, жібітуді аяқтаңыз. 

Балық денесіндегі температура минус 2 - минус 4 0С болғанда, ауаны 
балықтың артына, бүйіріне, бүйіріне кесу үшін жібіту ұсынылады. 
Тұзды жартылай фабрикатты өндіруде еріту және тұздау процестерін 
біріктіруге рұқсат етіледі. 

 
 

Балықты кесілмеген немесе кесілген елшіге жіберіңіз. Пайдаланылатын 
балық кесу түрлері тұздалған балық пен тұздалған жартылай фабрикаттар 
үшін стандарттарға немесе техникалық шарттарға сәйкес келуі керек. 
Елшінің алдында балық кесілмеген және кесілген, таза сумен шайыңыз, суды 
ағызыңыз. 
Суда еріген балықты, сондай-ақ тұздау бөліміне гидравликалық конвейермен 
жууға болмайды. 
Балық кесу және жуу кезінде балықты кесу және жуу туралы № 7 
нұсқаулықты орындаңыз (осы жинақты қараңыз) 

Нормативті-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес елшіге 
жіберілген шикі балықты, салқындатылған және ерітілген балықтың түрін, 
салмағын немесе ұзындығын және сапасын сұрыптаңыз. 

4. Балықты тұздау. Балықты тұзбен өңдеу әдісіне байланысты келесі 
тұздау әдістері қолданылады:  
құрғақ;  
салқын немесе салқын емес аралас (салқын тұздау);  
тузлучный (тұзды ерітіндідегі тұз). 

Балық тұзына жұмсалатын тұздың массасына байланысты: аяқталған 
тұз - бұл балықтың тұздылығына байланысты мөлшерленген тұздың азғантай 
массасымен немесе тұздың азғантай массасымен тұздануға болатын тұздың 
ең көп массасымен балықтың тұздалуы; үзілген балық тұздылығының 
қажетті шегіне жеткеннен кейін үзілді. 

Қолданылатын тұздау сыйымдылығына байланысты тұздану 
ерекшеленеді: 
қатарластырып ; 
чанда; 
контейнер; 
бөшке; 
қорап. 

Тұзды бір контейнерде (шатыр, чан, ванна, контейнер, бөшке, қорап) 
бірдей өлшемде, бірдей түрдегі және бірдей сападағы, бірдей кесу түріндегі 
тұзды балық. 

Бір контейнерде (бірдей массада және бір типтегі) тұзды жинауға, 
қопсытуға, жинауға, сондай-ақ бірінші, екінші және үшінші топтардың 
айыппұлдарына жататын балықтар түріне қарай сұрыптауға жол берілмейді. 

Тұз ыдыстарындағы балық тұз қоспасының биіктігі 100-140 см-ге тең 
болуы керек. Цехтарда ауа температурасы 100С-тан аспайтын температурада 
тұздау ұсынылады. Әрбір жеке жағдайда балықты тұздау тәсілін, тұздау 
режимін, тұздаудың аяқталу уақытын технологиялық қызмет және зертхана 
қызметкерлері анықтап, тиісті нұсқаулықтарға сәйкес жүргізуі тиіс. 

4.1. Құрғақ тұздау. Құрғақ тұздау балықты шатырларда, құмыраларда, 
ванналарда, бөшкелерде және қораптарда тұздау үшін қолданылады. 

4.1.1. Аялдама (шатыр) кемелерде және жағалау кәсіпорындарында 
балықты тұздау үшін қолданылады, қабатқа кесілген, клипфис. Тұздау үшін 
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арнайы салынған ағаш торларды (еденді) дайындаңыз, оларға салынған 
балық ұстағыштың немесе шеберхананың қабырғалары мен палубасына 
(еденіне) түспейтін етіп орнатыңыз. Цехтағы немесе ұстаудағы температура 
10 ° C-тан аспауы керек, дайындалған еденге тұз қабатын құйыңыз. Балықты 
абайлап тұзға орап, терісін төмен қаратып қатарға салыңыз; орнату кезінде әр 
көшірмені мұқият түзетіңіз. Әрбір балықты үстіңгі және астындағы балықтан 
тұз қабаты арқылы бөліп алу керек. Стектің биіктігі 100-120 см-ден аспауы 
керек. Тұзды тұтыну, балық түріне байланысты, елшіге жіберілетін балық 
массасының 40-60% құрайды. 

4-5 күн өткеннен кейін балықтың сапасын тексеру, тұздау кезінде 
пайда болған балықтардың деформацияларын түзету, сондай-ақ тұздау 
кезінде балықтардың біркелкі сусыздануы үшін балықты жаңа үйіндіге 
(шатырға) өткізіңіз. Ауыстыру кезінде үстіңгі қатарларды төменге, төменгі 
жағын жоғарыға қойыңыз, бұл жоғарғы және төменгі қатарларда 
балықтардың біркелкі тұздануына ықпал етеді. 

Қапты жылжытқанда, балықты қатарға таза тұз себіңіз; майлы тұзды 
пайдаланбаңыз. Балықты толтыруға арналған болжамды тұз мөлшері балық 
массасының 15-20% құрайды. 

Кемелерге қаптама жасамауға рұқсат етіледі; бұл жағдайда балықты 
тұздау (қажет болған жағдайда) құрлықтағы кәсіпорындарда жүргізілуі 
керек. 

Чандарда (ваннада) тұзданған кезде, түбіне 1-1,5 см тұз қабатын 
құйыңыз.Кішкентай балықты көп мөлшерде салыңыз, оны құмыраның бүкіл 
аймағына тегістеп, қабаттарға тұз себіңіз. Кішкентай балықтарды 
механикаландырылған тұздану жолдарына салғанда, балықты тұзбен 
құмыраға құйудың орнына, механикалық араластырғыштарда балықты 
тұзбен алдын ала араластырыңыз. 

Ірі ішектегі балықтарда құмыраны салмай тұрып, бетін тұзбен 
ысқылаңыз, қажет болған жағдайда омыртқаның ішіне теріні зақымдамай, 
кесу немесе тесу жасаңыз, іш қуысы мен асқазан қуыстарына тұз салыңыз; 

қабаттарға және жартылай қабаттарға бөлінген балықта барлық 
кесектерді тұзбен толтырыңыз, әсіресе құйрықта. 

Ірі кесілген балықты құмыраға бір-біріне жақын орналасқан, басын 
құмыраның қабырғаларына орналастырыңыз; ішек балықтары мен арқалары - 
сәл көлбеу, кесілген (кесілген); қабатты, жартылай қабатты, бүйірді, көңілді, 
филе - теріні төмен қарай кесіңіз. Балықтардың әр қатарын тұзбен біркелкі 
себіңіз де, қайнатпа толтырылған сайын қатарларға (қабаттарға) құйылған 
тұз массасын біртіндеп көбейтіңіз. Балықтың жоғарғы қатарына қалыңдығы 
1,5-2,0 см тұз қабатын құйыңыз.Стационарлық құмыраларда (ванналарда) 
балықты тұздау кезінде балықтың тұнбасына есептейтін шетінен бір қатарға 
(қабатқа) салу керек, брезентпен - құмыраның шетіне дейін. 

Тұздалған балықты торлармен, қажет болған жағдайда шыбықтармен, 
сабан төсеніштерімен немесе басқа оқшаулағыш материалдармен жабыңыз. 
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арнайы салынған ағаш торларды (еденді) дайындаңыз, оларға салынған 
балық ұстағыштың немесе шеберхананың қабырғалары мен палубасына 
(еденіне) түспейтін етіп орнатыңыз. Цехтағы немесе ұстаудағы температура 
10 ° C-тан аспауы керек, дайындалған еденге тұз қабатын құйыңыз. Балықты 
абайлап тұзға орап, терісін төмен қаратып қатарға салыңыз; орнату кезінде әр 
көшірмені мұқият түзетіңіз. Әрбір балықты үстіңгі және астындағы балықтан 
тұз қабаты арқылы бөліп алу керек. Стектің биіктігі 100-120 см-ден аспауы 
керек. Тұзды тұтыну, балық түріне байланысты, елшіге жіберілетін балық 
массасының 40-60% құрайды. 

4-5 күн өткеннен кейін балықтың сапасын тексеру, тұздау кезінде 
пайда болған балықтардың деформацияларын түзету, сондай-ақ тұздау 
кезінде балықтардың біркелкі сусыздануы үшін балықты жаңа үйіндіге 
(шатырға) өткізіңіз. Ауыстыру кезінде үстіңгі қатарларды төменге, төменгі 
жағын жоғарыға қойыңыз, бұл жоғарғы және төменгі қатарларда 
балықтардың біркелкі тұздануына ықпал етеді. 

Қапты жылжытқанда, балықты қатарға таза тұз себіңіз; майлы тұзды 
пайдаланбаңыз. Балықты толтыруға арналған болжамды тұз мөлшері балық 
массасының 15-20% құрайды. 

Кемелерге қаптама жасамауға рұқсат етіледі; бұл жағдайда балықты 
тұздау (қажет болған жағдайда) құрлықтағы кәсіпорындарда жүргізілуі 
керек. 

Чандарда (ваннада) тұзданған кезде, түбіне 1-1,5 см тұз қабатын 
құйыңыз.Кішкентай балықты көп мөлшерде салыңыз, оны құмыраның бүкіл 
аймағына тегістеп, қабаттарға тұз себіңіз. Кішкентай балықтарды 
механикаландырылған тұздану жолдарына салғанда, балықты тұзбен 
құмыраға құйудың орнына, механикалық араластырғыштарда балықты 
тұзбен алдын ала араластырыңыз. 

Ірі ішектегі балықтарда құмыраны салмай тұрып, бетін тұзбен 
ысқылаңыз, қажет болған жағдайда омыртқаның ішіне теріні зақымдамай, 
кесу немесе тесу жасаңыз, іш қуысы мен асқазан қуыстарына тұз салыңыз; 

қабаттарға және жартылай қабаттарға бөлінген балықта барлық 
кесектерді тұзбен толтырыңыз, әсіресе құйрықта. 

Ірі кесілген балықты құмыраға бір-біріне жақын орналасқан, басын 
құмыраның қабырғаларына орналастырыңыз; ішек балықтары мен арқалары - 
сәл көлбеу, кесілген (кесілген); қабатты, жартылай қабатты, бүйірді, көңілді, 
филе - теріні төмен қарай кесіңіз. Балықтардың әр қатарын тұзбен біркелкі 
себіңіз де, қайнатпа толтырылған сайын қатарларға (қабаттарға) құйылған 
тұз массасын біртіндеп көбейтіңіз. Балықтың жоғарғы қатарына қалыңдығы 
1,5-2,0 см тұз қабатын құйыңыз.Стационарлық құмыраларда (ванналарда) 
балықты тұздау кезінде балықтың тұнбасына есептейтін шетінен бір қатарға 
(қабатқа) салу керек, брезентпен - құмыраның шетіне дейін. 

Тұздалған балықты торлармен, қажет болған жағдайда шыбықтармен, 
сабан төсеніштерімен немесе басқа оқшаулағыш материалдармен жабыңыз. 

 
 

Тұздалған күні құмыраларды (ванналарды) құрғақ тұздалған балықпен 
жаппауға рұқсат етіледі. 

Кішкене және орташа тұздалған балықты пісіру үшін тұздың шамамен 
тұтынылуы 30%, тұздалған балық массасының 30-45% құрайды. 

Бөшкелерде тұзданған кезде, кішкене және орташа балықтарды тұз бен 
тұздың бөліктерін тамақтандыруға арналған мөлшерлеу қондырғыларымен 
жабдықталған арнайы араластырғыштарда немесе қолмен үстелдерге немесе 
жиектері бар науаларға мұқият араластырыңыз. 

Тұздалған балықты қатарға салыңыз, қажет болған жағдайда қосымша 
жолмен тұз себіңіз. Балықты тегістейтін және тығыздайтын әртүрлі 
чандардың тетіктерін қолдана отырып, тегістейтін және тығыздайтын 
кішкентай балықтарды үйінділерге салуға, сондай-ақ алдын ала 
араластырмай, қатарға тұз құйып, бөшкелерге салуға жол беріледі. 

Бөшкелерді тұздау кезінде оның тұнбасын ескере отырып, балықтардан 
жоғары толтырыңыз. Балықтардың бөшкелерге құлап кетуіне жол бермеу 
үшін биіктігі 15 см-ге дейін қондырмаларды кигізіңіз. 

Болжамды тұзды тұтыну балық массасының 15-20% құрайды. 
Балықты-тұзды қоспамен толтырылған бөшкелерді тұздау нәтижесінде 

балықты тұндыру үшін ашық күйінде қалдырыңыз (4-48 сағат ішінде, 
балықтың түрі мен мөлшеріне байланысты), содан кейін пайда болған тұздың 
артық мөлшерін бөшкелерден төгіп тастаңыз, қажет болған жағдайда 
бөшкелерді сол тұздау уақытындағы балықпен қосып, салыңыз. мөр; бұрын 
тұздалған балықты тұздалған балықты толығымен жауып, бөшкеде ауа 
шұңқырлары қалмайтындай етіп саңылау арқылы саңылаулы бөшкелерге 
құйыңыз. 

Балықтарды қораптарға салған кезде, алдымен пергаментпен, 
пергаментпен немесе пленкамен жабыстырыңыз (шеттерінен басқа); 
қораптың төменгі жағына (пергамент немесе басқа материалдар) қалыңдығы 
0,5-1,0 см тұз қабаттарын құйыңыз. 

Ірі кесілген балықтардың бетін тұзбен майлаңыз (таразыға қарсы), 
қажет болған жағдайда теріні зақымдамай омыртқаның бойында таяз 
кесіктер немесе тесіктер жасаңыз, содан кейін балықты тұзға орап, іш қуысы 
мен асқазан қуыстарын тұзбен толтырыңыз. Балықты қорапқа артқы жағын 
төмен қаратып, бастарын (немесе кесектерін) әр түрлі бағытта қораптың 
шеткі қабырғаларына орналастырыңыз. Ұйықтау кезінде іш қуысына тұз 
төгілмейтініне көз жеткізіңіз. Балықтың әр қатарын тұзбен себіңіз. 

Балықтың үстіңгі қатарлары қораптың шетінен 1,5-3 см биіктікте 
болуы керек, бұл балықтың пішінін ескере отырып, 

Тұздалған балықпен толтырылған қораптарды пергаментпен жауып, 
қақпақтармен жабыңыз (балғасыз) және тұздықты ағызу үшін оларды 
тіректерге (торларға) салыңыз. Балық реттелгеннен кейін қораптарды 
толтырып, оларды минус 8-ден минус 12 ° С-ге дейінгі температурада 
тоңазытқыш камерасына салыңыз. Мөрлеу және сақтау кезінде қораптарды 
бұрмаңыз. 
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Кішкентай балықты тұзбен араластырып, қораптарға салыңыз да, 
балық-тұз қоспасын тегістеңіз. Тұздаудың қалған бөлігін үлкен балық сияқты 
жүргізіңіз. 

Болжамды тұзды тұтыну балық массасының 18-20% құрайды. Тұздың 
шамамен 30% -ы бетті сүртуге және балықты төгуге жұмсалады, 40% -ы 
құрсақ қуысы мен асқазан қуыстарын толтыруға, 30% -ы балықты толтыруға 
(түбіне, қатарға, жоғарғы қатарға) жұмсалады. 

4.2 Аралас тұздау 
Салқындатпай араласқан кезде тұзды ерітінді немесе тұзды ерітінді 

немесе қайнатқыштың түбіне 20-30 см тереңдікке 20-30 см тереңдікке 
құйыңыз, содан кейін балықты (үлкен кесілгендерден басқа) тұзды ерітінді 
балықтың үздіксіз қабаты жабылғанша салыңыз (құйыңыз) , «көпір» 
қалыптастырады. Қалыптасқан «көпірді» біркелкі тұзбен толтырыңыз, содан 
кейін балықты қабаттарға салыңыз да, балықтың әр қабатын тұзбен себіңіз. 
Үстіңгі қатарды қалыңдығы 1-2 см тұрақты тұз қабығымен жабыңыз да, 
балықты қысқыш тормен аздап салыңыз. 

Үлкен кесілген балықты тұздау кезінде құмыраның түбіне қалыңдығы 
2-5 см болатын тұз қабатын құйыңыз, оның үстіне балықты тығыз қатарға 
салып, оны алдын-ала бір-бірлеп тұзбен орап, сонымен қатар құрсақ пен 
асқазан қуыстарына тұз салыңыз. Ашытылған балықтар мен артқы жағын 
кесіңіз, ал қабаты, жартылай қабаты, бүйірлері, күлкілері, филетері - терісі 
төмен. Балықтың әр қатарын тұзбен себіңіз, үстіңгі қатарды қалыңдығы 2-3 
см қабатпен жабыңыз. Тұздаудың соңында ұңғыма арқылы тығыздығы 1,18-
1,20 г / см3 тұзды ерітіндімен, тұздалған балық массасының 20-30% 
мөлшерінде құйыңыз. балық қысқыш торы. 

Балық тұздалғаннан кейін және тұзды ішінара бөліп алғаннан кейін 8-
12 сағат өткен соң тұзды ерітіндіні (тұзды) толтыруға рұқсат етіледі. 

Тоңазытқышпен араластыру кезінде келесі опцияларды қолдануға 
болады. 

Мұз бен тұз қоспасын салқындату. Тұзды контейнердің түбіне 
ұсақталған мұз бен тұздың қоспасын (3: 1 қатынасында) 2-4 см қабатын 
құйыңыз, содан кейін қатарға ірі балық, қабаттарға кішкентай балықтар 
салыңыз. Балықтардың әр қатарына тұз себіңіз, оның үстіне - қалыңдығы 3 - 
5 см болатын мұзды-тұзды қоспасы. 

Балықты тұзбен өңдеу, құрғақ тұздау сияқты тұзды контейнерге салу 
тәртібі (осы Нұсқаулықтың 4.1 тармағы). 

Тұздау ыдысы толтырылған кезде қатарға құйылған тұз бен мұзды-
тұзды қоспаның массасын тұздау ыдысының үстіңгі бөлігінде тұз бен мұз-тұз 
қоспасының төменгі бөлігіне қарағанда 20% көп болатындай етіп көбейту 
керек. Балықтың үстіңгі қатарын қалыңдығы 1-2 см тұрақты тұз қабатын 
жауып, үстіне 10-15 см қалыңдығы бар мұзды тұз қоспасын салыңыз. 
Балықты салғаннан кейін ұңғымадан 1.18-1.20 тығыздығы бар тұзды 
ерітіндіні (немесе тұзды) мұқият құйыңыз. г / см3 балық массасының 15-20% 
мөлшерінде. 
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Кішкентай балықты тұзбен араластырып, қораптарға салыңыз да, 
балық-тұз қоспасын тегістеңіз. Тұздаудың қалған бөлігін үлкен балық сияқты 
жүргізіңіз. 

Болжамды тұзды тұтыну балық массасының 18-20% құрайды. Тұздың 
шамамен 30% -ы бетті сүртуге және балықты төгуге жұмсалады, 40% -ы 
құрсақ қуысы мен асқазан қуыстарын толтыруға, 30% -ы балықты толтыруға 
(түбіне, қатарға, жоғарғы қатарға) жұмсалады. 

4.2 Аралас тұздау 
Салқындатпай араласқан кезде тұзды ерітінді немесе тұзды ерітінді 

немесе қайнатқыштың түбіне 20-30 см тереңдікке 20-30 см тереңдікке 
құйыңыз, содан кейін балықты (үлкен кесілгендерден басқа) тұзды ерітінді 
балықтың үздіксіз қабаты жабылғанша салыңыз (құйыңыз) , «көпір» 
қалыптастырады. Қалыптасқан «көпірді» біркелкі тұзбен толтырыңыз, содан 
кейін балықты қабаттарға салыңыз да, балықтың әр қабатын тұзбен себіңіз. 
Үстіңгі қатарды қалыңдығы 1-2 см тұрақты тұз қабығымен жабыңыз да, 
балықты қысқыш тормен аздап салыңыз. 

Үлкен кесілген балықты тұздау кезінде құмыраның түбіне қалыңдығы 
2-5 см болатын тұз қабатын құйыңыз, оның үстіне балықты тығыз қатарға 
салып, оны алдын-ала бір-бірлеп тұзбен орап, сонымен қатар құрсақ пен 
асқазан қуыстарына тұз салыңыз. Ашытылған балықтар мен артқы жағын 
кесіңіз, ал қабаты, жартылай қабаты, бүйірлері, күлкілері, филетері - терісі 
төмен. Балықтың әр қатарын тұзбен себіңіз, үстіңгі қатарды қалыңдығы 2-3 
см қабатпен жабыңыз. Тұздаудың соңында ұңғыма арқылы тығыздығы 1,18-
1,20 г / см3 тұзды ерітіндімен, тұздалған балық массасының 20-30% 
мөлшерінде құйыңыз. балық қысқыш торы. 

Балық тұздалғаннан кейін және тұзды ішінара бөліп алғаннан кейін 8-
12 сағат өткен соң тұзды ерітіндіні (тұзды) толтыруға рұқсат етіледі. 

Тоңазытқышпен араластыру кезінде келесі опцияларды қолдануға 
болады. 

Мұз бен тұз қоспасын салқындату. Тұзды контейнердің түбіне 
ұсақталған мұз бен тұздың қоспасын (3: 1 қатынасында) 2-4 см қабатын 
құйыңыз, содан кейін қатарға ірі балық, қабаттарға кішкентай балықтар 
салыңыз. Балықтардың әр қатарына тұз себіңіз, оның үстіне - қалыңдығы 3 - 
5 см болатын мұзды-тұзды қоспасы. 

Балықты тұзбен өңдеу, құрғақ тұздау сияқты тұзды контейнерге салу 
тәртібі (осы Нұсқаулықтың 4.1 тармағы). 

Тұздау ыдысы толтырылған кезде қатарға құйылған тұз бен мұзды-
тұзды қоспаның массасын тұздау ыдысының үстіңгі бөлігінде тұз бен мұз-тұз 
қоспасының төменгі бөлігіне қарағанда 20% көп болатындай етіп көбейту 
керек. Балықтың үстіңгі қатарын қалыңдығы 1-2 см тұрақты тұз қабатын 
жауып, үстіне 10-15 см қалыңдығы бар мұзды тұз қоспасын салыңыз. 
Балықты салғаннан кейін ұңғымадан 1.18-1.20 тығыздығы бар тұзды 
ерітіндіні (немесе тұзды) мұқият құйыңыз. г / см3 балық массасының 15-20% 
мөлшерінде. 

 
 

Мұзды-тұзды қоспаның орнына 3: 1 қатынасында үстіне тұз бен тұз 
себілген балыққа мұз құйуға рұқсат етіледі. 

Шағын және орта өлшемді емес балықты тұздау кезінде тұздалған 
тұзды ерітіндінің түбіне құйыңыз және балықты салқындатпай тұздау кезінде 
бірдей тәртіпте салыңыз (4.2.1 бөлімі), бірақ тұзды қабаттарға және үстіне 
мұз-тұз қоспасымен (немесе мұз бен тұзбен бөлек). 

Салқындатылған балықты тұздау. 5 - 0 ° C температураға дейін 
салқындатылған ұсақ және орташа балықты, тығыздығы 1,18-1,20 г / см3 
болатын салқындатылған тұзды ерітіндісімен тұздалған контейнерге 
салыңыз. 

Тұздау процедурасы балықты тоңазытқышсыз тұздау сияқты (осы 
нұсқаулықтың 4.2.1 тармағы). 

Мұздатылған балықты тұздау. Тұздау алдында балықты мұзды-тұзды 
қоспамен немесе құрғақ жасанды әдіспен балық денесінің қалыңдығындағы 
минус 1-ден минус 2 0С-қа дейінгі температураға дейін қатыруға болады. 

Тұзды контейнерге салмас бұрын, үлкен балықты тұзбен майлаңыз, 
әсіресе ұсақтап кесіңіз. 

Балықты тұздалған контейнерге тоңазытқышсыз тұздау тәрізді етіп 
салыңыз (4.2.1 тармағы), салғаннан кейін тығыздығы 1,18-1,20 г / см3 
салқындатылған тұзды ерітіндіге құйыңыз, балықты қысқыш торлармен 
салыңыз. 

Мұздатылған балық тұздау (тұздау балықты жібіту арқылы біріктіреді). 
Тұзды контейнердің түбіне қалыңдығы 2 см дейін тұз құйыңыз, содан кейін 
тоңазытылған балықтың кесектерін 10-12 см блоктар арасындағы бос 
орындармен салыңыз. Балық блоктарының әр қатарына тұз себіңіз, үстіне 1-
1,5 см тұз қабаты қойыңыз да, Балық блоктарының қатып қалуын болдырмау 
үшін, тығыздығы 1,18-1,20 г / см3 болатын тұзды (тұзды) құдықтар арқылы 
дереу құяды. 

Екінші нұсқада тұзды ерітіндіні (тұзды ерітінді) тұзды контейнердің 
түбіне 15-30 см биіктікке құйыңыз, оған мұздатылған балықты «көпір» пайда 
болғанша құймаларға немесе блоктарға салыңыз, содан кейін балықты 
қабаттарға салыңыз. немесе тұз себілген жолдарда. Бірінші нұсқадағыдай, 
балықтың үстіне тұз құйып, сауыттың құдығы арқылы тұзды құйыңыз. 

Болжамды тұзды тұтыну тұздалған балық массасының 25-40% 
құрайды. 

Тұздау цехындағы ауа температурасы 15 ° C-тан төмен болған кезде, 
балықты блоктың қалыңдығында немесе минус 4 - минус 5 ° C температурада 
ұстау ұсынылады. 

Контейнерге құйылған тұзды ерітіндінің (тұзды) температурасын 
зертхана қоршаған ауаның және балықтың температурасына, балық түріне 
және басқа факторларға байланысты белгілейді. 

Шамамен, бұл температура кем дегенде 15 ° C болуы керек, ал қажет 
болса, қыста еріту және тұздану процесін жеделдету үшін 35 ° C дейін 
қыздырылған тұзды ерітінді (тұзды) қолдануға рұқсат етіледі. 
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Екінші күні балықты тұзды айна астына салыңыз, тұздалған (тұзды) 
қабаттың қабаты кемінде 10 см болуы керек. 

Қажет болса, тұздау кезінде тұзды ерітіңіз (осы Нұсқаулықтың 4.3 
тармағы). 

Бөшкелердегі балық елшісі. Бөшкелерге тығыздығы 1,18-1,20 г / см3 
болатын тұзды ерітіндіден 5-8 дм3 (барреліне 100 дм3) құйыңыз, содан кейін 
құрғақ тұздау кезінде тұздалған балықты салыңыз (4.1 б.). . Осы 
Нұсқаулықтың 3). Тұздалған балықты бөшкелерде сақтау құрғақ тұздалған 
балықтарға қарағанда қысқа болуы мүмкін. 

Механикаландырылған тұздау желілерінде бөшкелерге құйылған 
балықтар дірілдеткіштерді пайдаланып тығыздалады. Балықты-тұзды 
қоспаны бөшкелерде вибраторды тығыздау кезінде толтырылған бөшкелерді 
дереу тығыздап (балықты жайғастырмай) және оларды қоймада 2-3 күн 
сақтау керек, оларды мезгіл-мезгіл илеп, содан кейін есепті көрсетілгендей, 
бөшкелерде көрсетілгендей етіп жүргізу керек. жоғарырақ. 

Егер тербелгіш болмаса, балықты мұқият тегістеп, қолмен аздап 
жинаңыз. 

Балық аулайтын ыдыстарға балықты тұздау кезінде, тұздалған балық 
тұнбасына арналған бөшкелерді тұрғызу мүмкін болмаған кезде, балық-тұз 
қоспасы толтырылған бөшкелер дереу герметикаландырылып, сақтау 
орнында сақталуы керек, қажет болған жағдайда балықтар құбылмалы 
негізге немесе жағалауға жеткізілген кезде бөшкелер салынуы керек. 

Балықпен жабылған бөшкелерді тоңазытылған камерада немесе кеме 
ұстағышында орналастырыңыз, оларды жоғарыға қарай саңылаулары бар 
«стаканға» қойыңыз және бөшкелер қатарларының арасындағы тақталардан 
тығыздағыштарды салыңыз. Егер бос орын болса, бөтелкедегі бөшкелерді 
олардың бүйірлеріне (байламға) салыңыз да, мезгіл-мезгіл балықтың біркелкі 
тұздануын қамтамасыз ету үшін оларды жарты айналымға салыңыз. 

Аралас тұздануға шамамен тұзды тұтыну - 18-25%, мұзды тұтыну - 20-
30%, жылы мезгілде оны тұздалған балық массасының 35-40% дейін, мұз-тұз 
қоспасы үшін тұзды тұтыну - мұз массасының 30-35%, тұтыну тұзды 
ерітінді-тұздалған балық массасының -15-30%. 

Тұздықпен тұздау. Тұзды контейнерге тығыздығы 1,20 г / см3 болатын 
таза тұзды ерітінді (немесе тұзды) құйыңыз (сыйымдылығының 1/3 бөлігі) 
және балықты немесе балық блоктарын салыңыз. Контейнерді салғаннан 
кейін балықты тұзды ерітіндінің (тұз) ерітіндісінің астына кем дегенде 10 см 
тереңдікке салыңыз.Балық және тұзды ерітінділер массасының арақатынасы 
шикі балықтар үшін 1: 1, салқындатылған немесе еріген балық үшін 1: 2, ал 
мұздатылған балық үшін 1: 2 болуы керек. 

Тұздау желісінің техникалық жабдықталуына байланысты, жүктеме 
аяқталған кезде, төмендегі сызба бойынша тұзды айналым жүйесін қосыңыз: 

1) тұз қабатының түбіне құйылған салқындатылған тұздық, балық 
қабатынан өтіп, терезе арқылы гидравликалық арықтар жүйесі арқылы тұз 
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Екінші күні балықты тұзды айна астына салыңыз, тұздалған (тұзды) 
қабаттың қабаты кемінде 10 см болуы керек. 

Қажет болса, тұздау кезінде тұзды ерітіңіз (осы Нұсқаулықтың 4.3 
тармағы). 

Бөшкелердегі балық елшісі. Бөшкелерге тығыздығы 1,18-1,20 г / см3 
болатын тұзды ерітіндіден 5-8 дм3 (барреліне 100 дм3) құйыңыз, содан кейін 
құрғақ тұздау кезінде тұздалған балықты салыңыз (4.1 б.). . Осы 
Нұсқаулықтың 3). Тұздалған балықты бөшкелерде сақтау құрғақ тұздалған 
балықтарға қарағанда қысқа болуы мүмкін. 

Механикаландырылған тұздау желілерінде бөшкелерге құйылған 
балықтар дірілдеткіштерді пайдаланып тығыздалады. Балықты-тұзды 
қоспаны бөшкелерде вибраторды тығыздау кезінде толтырылған бөшкелерді 
дереу тығыздап (балықты жайғастырмай) және оларды қоймада 2-3 күн 
сақтау керек, оларды мезгіл-мезгіл илеп, содан кейін есепті көрсетілгендей, 
бөшкелерде көрсетілгендей етіп жүргізу керек. жоғарырақ. 

Егер тербелгіш болмаса, балықты мұқият тегістеп, қолмен аздап 
жинаңыз. 

Балық аулайтын ыдыстарға балықты тұздау кезінде, тұздалған балық 
тұнбасына арналған бөшкелерді тұрғызу мүмкін болмаған кезде, балық-тұз 
қоспасы толтырылған бөшкелер дереу герметикаландырылып, сақтау 
орнында сақталуы керек, қажет болған жағдайда балықтар құбылмалы 
негізге немесе жағалауға жеткізілген кезде бөшкелер салынуы керек. 

Балықпен жабылған бөшкелерді тоңазытылған камерада немесе кеме 
ұстағышында орналастырыңыз, оларды жоғарыға қарай саңылаулары бар 
«стаканға» қойыңыз және бөшкелер қатарларының арасындағы тақталардан 
тығыздағыштарды салыңыз. Егер бос орын болса, бөтелкедегі бөшкелерді 
олардың бүйірлеріне (байламға) салыңыз да, мезгіл-мезгіл балықтың біркелкі 
тұздануын қамтамасыз ету үшін оларды жарты айналымға салыңыз. 

Аралас тұздануға шамамен тұзды тұтыну - 18-25%, мұзды тұтыну - 20-
30%, жылы мезгілде оны тұздалған балық массасының 35-40% дейін, мұз-тұз 
қоспасы үшін тұзды тұтыну - мұз массасының 30-35%, тұтыну тұзды 
ерітінді-тұздалған балық массасының -15-30%. 

Тұздықпен тұздау. Тұзды контейнерге тығыздығы 1,20 г / см3 болатын 
таза тұзды ерітінді (немесе тұзды) құйыңыз (сыйымдылығының 1/3 бөлігі) 
және балықты немесе балық блоктарын салыңыз. Контейнерді салғаннан 
кейін балықты тұзды ерітіндінің (тұз) ерітіндісінің астына кем дегенде 10 см 
тереңдікке салыңыз.Балық және тұзды ерітінділер массасының арақатынасы 
шикі балықтар үшін 1: 1, салқындатылған немесе еріген балық үшін 1: 2, ал 
мұздатылған балық үшін 1: 2 болуы керек. 

Тұздау желісінің техникалық жабдықталуына байланысты, жүктеме 
аяқталған кезде, төмендегі сызба бойынша тұзды айналым жүйесін қосыңыз: 

1) тұз қабатының түбіне құйылған салқындатылған тұздық, балық 
қабатынан өтіп, терезе арқылы гидравликалық арықтар жүйесі арқылы тұз 

 
 

концентраторына құйылады, ол жерден салқындатқышқа, содан кейін балық 
құйылған бакқа құйылады; 

2) тұзды суды мезгіл-мезгіл сорып алады: тұз құятын ыдыстың төменгі 
қабаттарынан құдық арқылы қабылданады, тұз концентраторы мен 
салқындатқыштан өтіп, резервуардың жоғарғы бөлігіне беріледі; 

3) сорпа мезгіл-мезгіл толығымен төгіліп тұрады, құю алдында және 
сорғы кезінде күшейтіледі; қажет болса, тұздық температура төмендейді 
немесе жоғарылайды 

Контейнерлердегі балықты тұздау. Контейнерлердің дизайнына 
байланысты балықты аралас немесе тұзды тұздау арқылы тұздаңыз. 

Тұтас (перфорацияланбаған) контейнерлерде,  
Тармақта көрсетілгендей, балықты тұздалған тұзбен тұздаңыз. осы 

Нұсқаулықтың 
Балықты тұздалған, тұз себілген және осы нұсқаулықтың 4.1.2-

тармағында көрсетілген тәртіпті сақтау үшін перфорацияланған 
контейнерлерге салыңыз. Тұздық ерітіндісімен (немесе таза тұзды 
ерітіндімен) толтырылған, температурасы 10 ° C-тан аспайтын, тұзды 
ванналарға (құмыраларға) балық пен тұз салыңыз. Балықты тұздау кезінде 
ваннаға тұзды ерітіндіні қажетті араластыру мезгіл-мезгіл балықты 
контейнермен көтеріп, түсіру арқылы жүзеге асырылады. 

Мұздатылған балықтардың тұзын ерітіндіде тесілген контейнерлерге 
салынған блоктарда осы нұсқаулықтың 4.3. Сәйкес жүзеге асырады. 

Тұздалған жартылай фабрикат жасау. Жартылай фабрикатты 
дайындаған кезде, салқындатылған, ерітілген шикі балықты, сондай-ақ 
тоңазытылған балықты қант, ванналарда, контейнерлерде, бөшкелерде 
немесе басқа тұздалған контейнерлерде үзіліссіз немесе дайын тұзды, аралас 
немесе тұздалған әдіспен тұздалған етті тұздағы ет массасында көрсетілген 
мөлшерге дейін жеткізіңіз. балық. 

Жартылай фабрикаттың қажетті тұздылығы мен тығыздығы 1,20 г / см3 
болатын тұз контейнеріне қосылған тұз ерітіндісінің массасына байланысты 
балықты тұздайтын құрғақ тұздың массасы 26-кестеге сәйкес анықталады.  

 
Таблица 26 - Жартылай фабрикаттың қажетті тұздылығы мен тығыздығы 
 
Жартылай дайындалған 
балық етіндегі тұздың 

үлес салмағы,% 

Құрғақ тұз массасы, % тұздалатын балық массасы 

10% ерітінді 20 % ерітінді 30 % ерітінді 

4 5,0 4,3 3,6 
5 6,4 5,7 5,0 
6 7,8 7,1 6,4 
7 9,2 8,5 7,9 
8 10,6 9,9 9,3 
9 12,0 11,4 10,7 
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Балықтың тиісті массасында 80% құрғақ тұзды біркелкі жайыңыз. 
Қалған тұзды балық-тұз қоспасының жоғарғы қабатына құйыңыз. 
Контейнерге балықты 10 ° C аспайтын температурада тұзды ерітіндімен 
құйыңыз. 

Тұздау кезінде ірі балықтардың ағзасындағы температураны 5 ° C-тан 
жоғары емес, кішкентай алдыңғы балықтарда - 10 ° C-тан аспаңыз. 

Тұзды тұзды ерітіндімен ерітіп, тұзды ерітіндіге 1,15 г / см3 
мөлшерінде құйыңыз; тұздың қалдығы болған кезде, тұзды ерітіндінің 
тығыздығы 1,13-1,14 г / см3-ге жеткен кезде тұздануды тоқтатыңыз. 

Тұзды ерітіндіде кішкене балықты тұзды ерітіндіде бөліп, 
температурада және балық массасы мен тұз ерітіндісіне қатынасы 1: 1. Балық 
үнемі тұзды айна астында болуы керек. Тұзды тұзды тұзды балықтың 
тығыздығында 1,13-1,15 г / см3, балықтың тұздық массасына 5-7% жеткенде 
тоқтатады. 

Кемелерде тұздалған жартылай фабрикатты жасау кезінде балықтың 
салмағы 5-0 ° C 3 дейін салқындатылған балықтың баррельінің толық 
тұздануын қолданыңыз, оның құрамына балық массасының 10% аспайтын 
құрғақ тұз қосылады. 

Балықты бөшкеге салмас бұрын, тығыздығы 1,2 г / см3 болатын тұзды 
ерітінді құйыңыз, 5-2 ° C температураға дейін әр баррельде 2-3 дм3, 
сыйымдылығы 50 дм3 және 4-5 дм3 сыйымдылығы баррельге 100 дана 3 дм3. 

Ұсақтау үшін құрғақ тұздың жалпы массасынан 60-70% үстіңгі қабатты 
толтыру үшін пайдаланыңыз - 30-40% тұз. 

Тұздау үстеліндегі балықты тұздың дайындалған бөлігімен 
араластырыңыз, бөшкеге құйыңыз. 

Балықты бөшкелерге сабақтардан 3-5 см жоғары орналастырыңыз. 
Балықты алдын-ала басқаннан немесе тұндырғаннан кейін бөшкелерді 

герметизациялаңыз және оларды минус 2-ден минус 4 ° C температурада 
тұзға жіберіңіз. 

Ұстап тұрған кезде бөшкелерді «стаканға» екі жағынан саңылауларын 
жоғары қаратып салыңыз, оларды тығыздығы 1,20 г / см3 тұзды ерітіндімен 
және температурасы минус 2-ден минус 4 ° C-қа дейін толығымен 
толтырыңыз. 1-2 күн өткен соң, бөшкелерді бөшке толғанша тұздап құйыңыз. 

Балықты майдың 10% -дан асатын мөлшерінде тұзданған кезде оның 
тотығуын болдырмас үшін балықтың жоғарғы қатарын тұзды ерітіндіге 
батыруға рұқсат етіледі. 

Тұздау аяқталғаннан кейін балықты бөшкеге салыңыз, сол тұздылығы 
мен тұздылығы бірдей, бір өлшемді топ, бір кесу түрі және бір балық түрі. 
Балық тұндырылғаннан кейін, тұзды суды ағызғаннан кейін есеп беруге 
рұқсат етіледі. 

Балықты толтырғаннан кейін, бөшкелерге мөр қойыңыз, бөшке 
толғанша тұздық саңылауларынан тұзды құйыңыз, 

Тұздау және сақтау кезінде балықты бақылау. Тұздалған балықты 
тұздалған контейнерлерде сақтау және сақтау кезінде тұздану бөлімінің 
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Балықтың тиісті массасында 80% құрғақ тұзды біркелкі жайыңыз. 
Қалған тұзды балық-тұз қоспасының жоғарғы қабатына құйыңыз. 
Контейнерге балықты 10 ° C аспайтын температурада тұзды ерітіндімен 
құйыңыз. 

Тұздау кезінде ірі балықтардың ағзасындағы температураны 5 ° C-тан 
жоғары емес, кішкентай алдыңғы балықтарда - 10 ° C-тан аспаңыз. 

Тұзды тұзды ерітіндімен ерітіп, тұзды ерітіндіге 1,15 г / см3 
мөлшерінде құйыңыз; тұздың қалдығы болған кезде, тұзды ерітіндінің 
тығыздығы 1,13-1,14 г / см3-ге жеткен кезде тұздануды тоқтатыңыз. 

Тұзды ерітіндіде кішкене балықты тұзды ерітіндіде бөліп, 
температурада және балық массасы мен тұз ерітіндісіне қатынасы 1: 1. Балық 
үнемі тұзды айна астында болуы керек. Тұзды тұзды тұзды балықтың 
тығыздығында 1,13-1,15 г / см3, балықтың тұздық массасына 5-7% жеткенде 
тоқтатады. 

Кемелерде тұздалған жартылай фабрикатты жасау кезінде балықтың 
салмағы 5-0 ° C 3 дейін салқындатылған балықтың баррельінің толық 
тұздануын қолданыңыз, оның құрамына балық массасының 10% аспайтын 
құрғақ тұз қосылады. 

Балықты бөшкеге салмас бұрын, тығыздығы 1,2 г / см3 болатын тұзды 
ерітінді құйыңыз, 5-2 ° C температураға дейін әр баррельде 2-3 дм3, 
сыйымдылығы 50 дм3 және 4-5 дм3 сыйымдылығы баррельге 100 дана 3 дм3. 

Ұсақтау үшін құрғақ тұздың жалпы массасынан 60-70% үстіңгі қабатты 
толтыру үшін пайдаланыңыз - 30-40% тұз. 

Тұздау үстеліндегі балықты тұздың дайындалған бөлігімен 
араластырыңыз, бөшкеге құйыңыз. 

Балықты бөшкелерге сабақтардан 3-5 см жоғары орналастырыңыз. 
Балықты алдын-ала басқаннан немесе тұндырғаннан кейін бөшкелерді 

герметизациялаңыз және оларды минус 2-ден минус 4 ° C температурада 
тұзға жіберіңіз. 

Ұстап тұрған кезде бөшкелерді «стаканға» екі жағынан саңылауларын 
жоғары қаратып салыңыз, оларды тығыздығы 1,20 г / см3 тұзды ерітіндімен 
және температурасы минус 2-ден минус 4 ° C-қа дейін толығымен 
толтырыңыз. 1-2 күн өткен соң, бөшкелерді бөшке толғанша тұздап құйыңыз. 

Балықты майдың 10% -дан асатын мөлшерінде тұзданған кезде оның 
тотығуын болдырмас үшін балықтың жоғарғы қатарын тұзды ерітіндіге 
батыруға рұқсат етіледі. 

Тұздау аяқталғаннан кейін балықты бөшкеге салыңыз, сол тұздылығы 
мен тұздылығы бірдей, бір өлшемді топ, бір кесу түрі және бір балық түрі. 
Балық тұндырылғаннан кейін, тұзды суды ағызғаннан кейін есеп беруге 
рұқсат етіледі. 

Балықты толтырғаннан кейін, бөшкелерге мөр қойыңыз, бөшке 
толғанша тұздық саңылауларынан тұзды құйыңыз, 

Тұздау және сақтау кезінде балықты бақылау. Тұздалған балықты 
тұздалған контейнерлерде сақтау және сақтау кезінде тұздану бөлімінің 

 
 

мастері мен зертхана қызметкерлері тұздалған балық пен тұздықтың сапасын 
бақылауды талап етеді. 

Алынған тұздықта пайда болған балықты тұзды ерітінді астына 
батырыңыз да, болашақта оның өзгеруіне жол бермеңіз. Балықты тұзды 
судың астына екінші күні ертерек салуға кеңес беріледі. Балықты чанға 
қысқыш торлармен салыңыз, оларды тұздыққа біркелкі түсіріп, құмыраның 
қабырғаларына бекітілген құрылғылар көмегімен бекітіңіз. Су төгетін 
саңылаулары бар чандарда торларды төгетін табалдың астына бекітіңіз. Сулы 
емес  жасалған торларды қолданғанда, салмағы 1 м3 балыққа 40-60 кг салмақ 
салатын тақтайшаларды салыңыз. 

Тордың үстіне 5-10 см тереңдіктегі тұзды қабат салынуы керек, 
балықты құю үшін майлы тұзды қолдануға болмайды. 

Егер балықты батыруға тұзды су жеткіліксіз болса, тығыздығы 1,16-
1,20 г / см3 болатын тұзды ерітінді қосу керек. 

Тұзды балықтың бетінен жуып алмас үшін, құдық арқылы құмыраға 
тұзды немесе тұзды ерітінді қосыңыз. 

Кенепке арналған чандарға балыққа жүк салған кезде, оны ұстап тұрған 
арқандарды сәл төмендетіп, чанның қабырғаларындағы кернеуді босатыңыз. 

Тұзданудың бірінші күнінде, содан кейін барлық тұздау процесінде әр 
2 күнде, кем дегенде аптасына бір рет тұздалған балықты сақтау кезінде, 
құмырадағы тұзды күйін тексеру керек. Әр тұздықтың түбін, ортасын және 
үстіңгі бөлігінен бөлек тұзды ерітіндіні алыңыз. 

Таңдалған тұзды ерітінділерді тексеру кезінде оның сапасын, 
тығыздығы мен температурасын анықтаңыз. 
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белгілері байқалса, барлық балықтарды құмырадан шығарып, сапалы тұзды 
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ерітіндінің концентрациясы қайтадан төмендесе, оны сорғытуды тұз фильтірі 
арқылы қайталаңыз. 

Тұздықты сорып алмас бұрын, чандардан қысқыш торларын шығарып, 
балықты жүзіп жіберіңіз. Тұздықты чанның түбінен алыңыз (құдық немесе 
тұзды су жүйесі арқылы), тұзды сүзгіден немесе тұз концентраторынан 
өткізіп, балықтың үстіңгі қабатындағы тұзды жуып алмау үшін оны 
чандардың жоғарғы бөлігіне салыңыз. Чанның барлық бөліктеріндегі тұзды 
судың тығыздығы бірдей болғанша соруды жалғастырыңыз, ол әдетте 2-3 м3 
тұзды сорып алғаннан кейін қол жеткізіледі. 

Тұзды сорып алғаннан кейін чанға тұздың жоғарғы қабатын қосып, 
балықты тұздықтың астына батыру үшін торды салыңыз. 

Тұзды көп мөлшерде тұтыну себептерін көрсететін тұзды 
концентрацияны жоғарылату, балықты тұздау және ағып жатқан тұзды 
толтыру үшін тұзды тұтыну арнайы актілермен ресімделуі керек. 

Бүлініп кетпес үшін, сапалы тұздалған тұзды құмыраның түбінен 
жоғарыға мұзды-тұзды қоспасы бар сүзгі арқылы құйыңыз. Қыздырылған 
тұзды құмырадан басқа контейнерге құюға рұқсат етіледі, содан кейін мұз-
тұз қоспасын қосу арқылы минус 3 минус 5 ° C температураға дейін 
салқындатуға болады. 

Салқындатылған тұзды қайтадан құдық арқылы балық құмырасына 
құйыңыз. Жылытылған тұздықтың үстіңгі қабатын балықтың бетіне мұз-тұз 
қоспасын қосып салқындатуға болады. Мұз бен тұздың қатынасы тұздың 
тиісті тығыздығын қамтамасыз етуі керек. 

Тұздалған балықты құмырада тұздау және сақтау кезінде майды мезгіл-
мезгіл тұзды қабаттан шығару керек. 

Балықтардың чанда болу ұзақтығы оның мөлшерін, майын, кесу әдісі 
мен түрін, тұздау кезінде тұздың мөлшерін және мөлшерін ескере отырып, 
оның тұздану деңгейіне байланысты белгіленеді. 

Тұздаудың соңы балықтың органолептикалық сипаттамасымен және 
балық етіндегі натрий хлоридінің массалық үлесімен анықталады. 

Тұздалған балық стандартты және техникалық шарттарға сәйкес келуі 
керек. 

Әлсіз және орташа тұздалған балықты жинамас бұрын, үлкен және кіші 
балықтардың тығыз және жұмсақ үлгілерінің етіндегі ас тұзының массалық 
үлесін, сондай-ақ омыртқадағы балықтың тұздылығын тексеріңіз. 

Талдау үшін балықтың сынамаларын чандағы балықтың алтыншыдан 
оныншы қабатына дейін, жоғарыдан санау қажет. Үлгі мөлшері, салмағы 
және май құрамы бойынша тұздалған контейнердегі балықтың барлық 
партиясына сай болуы керек. 

Балықты бөшкелерде тұздау және сақтау процесінде күн сайын 
тоңазытқыш камерадағы немесе ыдыстағы судың температурасын бақылап 
отырыңыз, бөшкелердегі тұзды судың тығыздығы мен температурасын 
мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз, қажет болған жағдайда бөшкелерді 
тұздыққа толтырыңыз. 
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5. Тұздалған балықты тұздалған контейнерлерден (құмыралар, 
ванналар, контейнерлер, бөшкелер) шығару. Балықты тұздандыратын 
контейнерлерге салмас бұрын, майды тұзды ерітіндіден толығымен алып 
тастаңыз, содан кейін торды құмыраларға, ванналарға салып, құдықты 
алыңыз. Балықтың жоғарғы қабаттарын майлы және басқа ластаушы 
заттардан қосымша тазарту үшін, қалқып тұрған балықты сапалы тұзды 
ерітіндімен жуу керек. 

Балықты чандардан (ваннаға) түсіру құдық ашылған жерден бастау 
керек. Мұны істеу үшін алдымен зюзги көмегімен балықты шығарылған 
құдықтың орнына мұқият араластырыңыз, содан кейін балықты контейнердің 
төменгі жағына салыңыз. Тұздықта жүзіп жатқан балықты тұзды ерітіндіде 
шайып, контейнерден алыңыз. 

Балықты түсіру ыңғайлылығы үшін мезгіл-мезгіл контейнерге 
қанықтырылған тұзды ерітіндіні қосып отырыңыз, сонда балық үнемі жүзіп 
тұрады. 

Тұздалған балықты контейнерлерден тұздыққа құю арқылы шығарған 
кезде, таза тұздалған ерітінді немесе тұз ерітіндісін қолданыңыз. 

Тұзды суда жүзбейтін кесілген балықты тұзды суды сорып алғаннан 
кейін, қолыңызбен контейнерден алу керек. 

Балықты бөшкелерден тұздалған балықты түсіру кезінде ашыңыз, 
тұзды суды тұздықтағы коллекторға ағызыңыз, бөшкелерден балықты 
шығарыңыз. Балықты түйінсіз бөшкелерден бөлек түсіріңіз. 

Бөшкелерден ағызылған, ластаушы иісі жоқ балықты түсіргеннен кейін 
контейнерде қалған тұзлук таза, төрт қабатты қаптамадан жасалған сүзгіден 
өтуі керек. Бөшкелерде тазалаған кезде, балықты жуу кезінде тұздалған 
балықты құйып алу үшін сүзгіден өткен тұздықты пайдаланыңыз. 

6. Тұздалған балықты жуу. Тұздалған балықты тұзды кристалдар мен 
қоспалар толығымен жойылғанша, тұздың массалық үлесіне байланысты, 
табиғи тұзды ерітіндіде немесе тығыздығы 1,11-1,18 г / см3 болатын таза тұз 
ерітіндісінде мұқият шайыңыз. Тұздалған балықты чаннан тұзды тұздыққа 
түсіру кезінде шайыңыз; қосымша тұздалған ерітіндіде майшабақты 
шайыңыз; балықты тұздауды тоқтатпаңыз. 

Ваннаға кесілген балықты шайыңыз. Жуған кезде, қабықтың және 
ерітінділердің астындағы қақтан тазартылған қалдықтарды, сондай-ақ тұздау 
кезінде балыққа түскен қан, ішек және кір қалдықтарын толығымен алып 
тастаңыз. Жуу ваннасындағы тұзды (тұзды) және балықтың арақатынасы 2: 1 
болуы керек, өйткені ваннадағы тұзды (тұзды) лас болып кетсе, оны 
өзгертіңіз. 

7. Тұздалған балықты сұрыптау. Жуылған балықты тұздалған 
балықтар үшін қазіргі стандарттар мен техникалық жағдайларға сәйкес балық 
түрлеріне, мөлшері бойынша, тұздылық дәрежесі мен сапасына (сорттарына) 
қарай сұрыптаңыз. 
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Сұрыптау барысында толығымен тұзданбаған балықтардың жекелеген 
үлгілерін алыңыз, олар балықтың артқы жағын сезіну арқылы анықталады 
(шешілмеген белі бар балық). 

Егер балықтың сапасына күмәнданатын болсаңыз, онда ішекте және 
етте түкке арналған сынама көмегімен теріс иіс жоқтығын тексеріңіз. 

Маңызды түрлердің тұздалған балығы (лосось, басқа лосось, ақ балық, 
нелма және т.б.), сондай-ақ басқа балықтардың ірі үлгілері майлы құйрықта 
өсу (өсу) болмайтындығын тексеруі керек. 

Сұрыпталған балықты төсеніштермен немесе төсеніштермен жабылған 
таза ағаш торға салыңыз, сонда артық тұз ағып кетуі мүмкін. Кесілген 
балықты кесіп тастаңыз, қабаттарға кесіңіз - ашылмаған. Тұздықты ағызып 
болғаннан кейін балықты контейнерлерге салыңыз. Балықты сұрыптауға 
және тұздалған балықты орау орнына жеткізетін конвейердегі артық тұзды 
суды ағызуға рұқсат етіледі. 

Механикалық зақымдануы бар сұрыпталған балықты қайта қарау үшін 
жіберу керек: кесектерге, филе, тілімдерге және т.б. 

8. Тұздалған балықты орау. 
8.1. Жалпы ережелер. Тұздалған балықты келесі контейнерде тұздалған 

өнімнің әр түріне арналған стандарттарға және техникалық шарттарға сәйкес 
орау: 

ағаштан жасалған және құрғақ типтегі бөшкелер, полимерлі 
қабықшадан жасалған материалдардан жасалған төсеніштер; 

пайдаланылған ағаш бөшкелер полимерлі пленкалы материалдардан 
жасалған төсеніш пакеттерін қолдана отырып; 

полиэтилен бөшкелер; 
ағаш қораптар; 
қайта пайдалануға болатын полимер қораптары. 
Контейнердің сыйымдылығы тұздалған өнімдерге арналған 

нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес болуы керек. 
Осы нұсқаулықтың 3.1.2-тармағында көрсетілген ережелерге сәйкес 

тұздалған балықты орауға арналған қораптарға бөшкелер дайындаңыз. 
Әр контейнерде (бөшке, қорапта) тек бір типтегі балықты, мөлшерін, 

кесу әдісін, бір тұздану тобын және бір сапаны (алуандығын) салыңыз. 
Бір контейнерге сол топқа жататын бірінші, екінші және үшінші 

топтардың кодтары, шошқалары, тозаңдары, ұсақ балық түрлері бойынша 
сұрыптамай-ақ салуға рұқсат етіледі. 

8.2. Тұздалған балықты бөшкеге салу. Балықты бөшкелерге қолмен 
немесе дірілдеткіш көмегімен тіпті тығыз жолдарға салу керек. 

Бөлінбеген, салқын, гриль, ашылған және ішектелген балықтың ішін 
жоғарыдан, ішінен төмен қаратып салыңыз. Қабатқа кесілген балықты жайып 
салу керек, ал жарты қабатында кесілген кесекпен бүктелген түрінде; 
жоғарғы қатардағы балықтар терісін жоғары қаратып, немесе оралған - 
кесілген жерлермен орналастырылуы керек. 
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Сұрыптау барысында толығымен тұзданбаған балықтардың жекелеген 
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ағаштан жасалған және құрғақ типтегі бөшкелер, полимерлі 
қабықшадан жасалған материалдардан жасалған төсеніштер; 

пайдаланылған ағаш бөшкелер полимерлі пленкалы материалдардан 
жасалған төсеніш пакеттерін қолдана отырып; 

полиэтилен бөшкелер; 
ағаш қораптар; 
қайта пайдалануға болатын полимер қораптары. 
Контейнердің сыйымдылығы тұздалған өнімдерге арналған 
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Осы нұсқаулықтың 3.1.2-тармағында көрсетілген ережелерге сәйкес 

тұздалған балықты орауға арналған қораптарға бөшкелер дайындаңыз. 
Әр контейнерде (бөшке, қорапта) тек бір типтегі балықты, мөлшерін, 

кесу әдісін, бір тұздану тобын және бір сапаны (алуандығын) салыңыз. 
Бір контейнерге сол топқа жататын бірінші, екінші және үшінші 

топтардың кодтары, шошқалары, тозаңдары, ұсақ балық түрлері бойынша 
сұрыптамай-ақ салуға рұқсат етіледі. 

8.2. Тұздалған балықты бөшкеге салу. Балықты бөшкелерге қолмен 
немесе дірілдеткіш көмегімен тіпті тығыз жолдарға салу керек. 

Бөлінбеген, салқын, гриль, ашылған және ішектелген балықтың ішін 
жоғарыдан, ішінен төмен қаратып салыңыз. Қабатқа кесілген балықты жайып 
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жоғарғы қатардағы балықтар терісін жоғары қаратып, немесе оралған - 
кесілген жерлермен орналастырылуы керек. 

 
 

Арқа жонынан кесілген балықты (балычок) арқа жағынан төмен, ал 
жоғарғы қатарға - артқы жағымен салу керек. 

Балықтарды кесектерге кесіп, тығыз қатарларға салыңыз. 
Кішкентай балықтарды мұқият тегістеу және қабаттарға тығыздау 

арқылы сусымалы түрде салуға болады. 
Балықтардың жекелеген түрлерінің қойылуы тұздалған балықтарға 

арналған қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес 
жүргізілуі керек. 

Көлеміне қарай, балықты баррельдің үстінен бір-үш қатарға қою керек. 
Балыққа толтырылған бөшкенің түбін жауып, ондағы балықты табиғи 

шөгіндіге 12-24 сағатқа қалдырыңыз, содан кейін балықтың жоғарғы 
қатарларын алып тастаңыз, бөшкелерді пресс астына қойыңыз да, ішіндегі 
балықты сығып алыңыз. 

Бөшкелерге балықты басуды біртіндеп жасау керек. Тұзды толығымен 
алып тастау үшін бөшкелерді қысып, 3-5 минутқа қалдырыңыз. 

Алдын ала басқаннан кейін балықтың жоғарғы қатарын тексеріп, 
зақымдалған үлгіні алып тастаңыз және бөшкеге таңертең сол тұзданған және 
сапалы күнгі балықты хабарлаңыз. Балықтың жоғарғы қатарын артқы 
жағымен салыңыз. Бөшкені толтырғаннан кейін, ондағы балықты қайтадан 
тығыздап алыңыз. Балықтың екінші реттік мөрінен кейін бөшкеге мөр 
салыңыз. Мұны істеу үшін түбін жақтауға қатысты түбінің дұрыс 
орналасуын көрсететін белгілерге сәйкес түтікке салыңыз, содан кейін 
бөренедегі ілгектердің қисайып кетуіне жол бермей, нүктеге дейін отырыңыз. 

Аз мөлшерде тұздалған майлы балықты нәзік етпен қаптаған кезде, 
бөшкеге балықты қолмен ағаш кружканы пайдаланып, оны ақырын басу 
ұсынылады.Кішкентай балықтарды бөшкелерге жаппай орналастырған кезде 
оны бір мезгілде дірілдеткіштерді пайдаланып қысуға болады. Бұл жағдайда 
толтырылған бөшкелерді реттеу және пресспен қысу жүзеге асырылмайды. 

Кемелерде бөшкелерге салынған балықты қолмен немесе 
дірілдеткіштердің көмегімен басу керек, қажет болған жағдайда 
толықтырады, қайтадан қысады және бөшкеге мөр басады.Балықтың салмағы 
мен таза салмағын анықтау үшін балық толтырылған бөшкелерді өлшеңіз. 

Балықтың таза салмағын анықтаған кезде (балықпен толтырғанға 
дейінгі және кейінгі бөшкелердегі салмақтың айырмашылығы бойынша), 
балықтың беткі жағында және асқабақта тұзды қалдықтардың болуына 
рұқсат етіңіз; Жеңілдік мөлшерін лаборатория тұзды ісінуден кейін 
балықтың нақты массасын бақылау нәтижелерінің негізінде белгілейді. 

Балықтың таза салмағын анықтағаннан кейін бөшкелерді балықты 
тұзды ерітіндімен немесе тұзды ерітіндімен толтырып құйыңыз, 24 сағат 
тұруға қалдырыңыз, содан кейін қажет болған жағдайда қайтадан тұзды 
ерітіндімен толтырыңыз (тұзды ерітінді). Егер құю кезінде бөшкеде судың 
ағуы байқалса, онда ілмектердің қосымша сызбасын жасаңыз; Егер су ағып 
кетпесе, балықты қызмет көрсетілетін бөшкеге өткізіңіз. Бөшкелерді 
тұздықпен толтырғаннан кейін, тұздықты бөшкелерге толтыру үшін оларды 
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оңай алып тастау үшін, саңылауларды тесікшелермен жабыңыз, бірақ істен 
шыққанға дейін емес; Бөшкелерді балыққа салмас бұрын, сымдарды 
сыйымдылығына дейін толтырыңыз. Егер табиғи тұздың мөлшері жеткіліксіз 
болса, тиісті тығыздықтағы таза тұзды ерітінді қолдануға болады. 

Ұсынылатын тығыздық (г / см3) dr барабанды толтыру үшін тұзды 
немесе тұзды ерітінді: 

- аздап тұздалған балық 1.07-1.12 
- орташа тұзды балық 1.12-1.14 
- күшті тұздалған балық 1.14-1.18 
Балықты бөшкелерге полимерлі қабықшалармен төселген ленталармен 

орау кезінде, соңғысы, балық пен тұзды құюдан кейін келесі жолдардың 
бірімен жабылады: 

лайнердің бос жиектерін байламға бұраңыз, оның төменгі бөлігі жіппен 
байланған; содан кейін турникетті циклге бүктеңіз, оны қайтадан түйінге 
түйіп, балықтың жоғарғы қабатына басыңыз; 

бөшкеден бос жерлерін алыңыз, оны балыққа қарсы басыңыз 
 Егер балықтың жекелеген түрлерін өндіруге арналған арнайы 

нұсқаулықта басқа тығыздықтағы тұзды қоспаңыз.Салынған балықтың 
салмағын анықтау үшін толтырылған қораптарды өлшеп, оларды мықтап 
балқытып, ұштарында металл таспамен немесе сыммен жабыңыз. 

Бөшкелердің түбінде, қораптардың шеткі немесе бүйір қабырғаларында 
балық өнімдері мен жүктерді таңбалау стандарттарына сәйкес таңбалау 
қолданылады.Дереу ыдыс пен тоңазытқышта салқындатылған төмен және 
орташа тұздалған балықтар бар қораптар мен бөшкелерді сақтаңыз. 

Балық зауыттарынан тоңазытқыштарға, тұздалған балық салынған 
қораптар мен бөшкелерде күн сәулесі мен атмосфералық жауын-шашынның 
әсерінен қорғалуы керек. 

9. Тұздалған балықты сақтау және жөнелту. 
Тұздалған балықты құмыраларда сақтау. Тұздалған құмыраларда 

дайын, қатты тұздалған балықты ұзақ сақтау кезінде оны үнемі тұзды қабат 
астында ұстау керек. Балық пен тұздың сапасын, чандағы тұздың 
температурасы мен тығыздығын аптасына бір реттен сирек емес тексеріңіз. 

Қажет болса, тұздықты салқындатыңыз, ал тығыздығы төмендеген 
кезде оны тұзды сүзгі арқылы сорып, күшейтіңіз. 

Сыртқы белгілері (түсі, мөлдірлігі, иісі) немесе химиялық 
көрсеткіштері бойынша анықталған тұзды сорудың алғашқы белгілері 
кезінде тұзды чаннан сорып алып, тығыздығы 1,20 г / см3 болатын сапалы 
табиғи тұзды ерітінді немесе құмыраға құю керек. Құмыраға тұзды ерітінді 
(тұзды ерітінді) құймас бұрын, 3-50С температураға дейін мұзды-тұзды 
қоспамен салқындатыңыз. 

Тұздалған балықты контейнерлерде сақтау. 
Тұздалған балықты тоңазытқышта 0 минус 4 ° C температурада 

сақтаңыз; 
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оңай алып тастау үшін, саңылауларды тесікшелермен жабыңыз, бірақ істен 
шыққанға дейін емес; Бөшкелерді балыққа салмас бұрын, сымдарды 
сыйымдылығына дейін толтырыңыз. Егер табиғи тұздың мөлшері жеткіліксіз 
болса, тиісті тығыздықтағы таза тұзды ерітінді қолдануға болады. 

Ұсынылатын тығыздық (г / см3) dr барабанды толтыру үшін тұзды 
немесе тұзды ерітінді: 

- аздап тұздалған балық 1.07-1.12 
- орташа тұзды балық 1.12-1.14 
- күшті тұздалған балық 1.14-1.18 
Балықты бөшкелерге полимерлі қабықшалармен төселген ленталармен 

орау кезінде, соңғысы, балық пен тұзды құюдан кейін келесі жолдардың 
бірімен жабылады: 

лайнердің бос жиектерін байламға бұраңыз, оның төменгі бөлігі жіппен 
байланған; содан кейін турникетті циклге бүктеңіз, оны қайтадан түйінге 
түйіп, балықтың жоғарғы қабатына басыңыз; 

бөшкеден бос жерлерін алыңыз, оны балыққа қарсы басыңыз 
 Егер балықтың жекелеген түрлерін өндіруге арналған арнайы 

нұсқаулықта басқа тығыздықтағы тұзды қоспаңыз.Салынған балықтың 
салмағын анықтау үшін толтырылған қораптарды өлшеп, оларды мықтап 
балқытып, ұштарында металл таспамен немесе сыммен жабыңыз. 

Бөшкелердің түбінде, қораптардың шеткі немесе бүйір қабырғаларында 
балық өнімдері мен жүктерді таңбалау стандарттарына сәйкес таңбалау 
қолданылады.Дереу ыдыс пен тоңазытқышта салқындатылған төмен және 
орташа тұздалған балықтар бар қораптар мен бөшкелерді сақтаңыз. 

Балық зауыттарынан тоңазытқыштарға, тұздалған балық салынған 
қораптар мен бөшкелерде күн сәулесі мен атмосфералық жауын-шашынның 
әсерінен қорғалуы керек. 

9. Тұздалған балықты сақтау және жөнелту. 
Тұздалған балықты құмыраларда сақтау. Тұздалған құмыраларда 

дайын, қатты тұздалған балықты ұзақ сақтау кезінде оны үнемі тұзды қабат 
астында ұстау керек. Балық пен тұздың сапасын, чандағы тұздың 
температурасы мен тығыздығын аптасына бір реттен сирек емес тексеріңіз. 

Қажет болса, тұздықты салқындатыңыз, ал тығыздығы төмендеген 
кезде оны тұзды сүзгі арқылы сорып, күшейтіңіз. 

Сыртқы белгілері (түсі, мөлдірлігі, иісі) немесе химиялық 
көрсеткіштері бойынша анықталған тұзды сорудың алғашқы белгілері 
кезінде тұзды чаннан сорып алып, тығыздығы 1,20 г / см3 болатын сапалы 
табиғи тұзды ерітінді немесе құмыраға құю керек. Құмыраға тұзды ерітінді 
(тұзды ерітінді) құймас бұрын, 3-50С температураға дейін мұзды-тұзды 
қоспамен салқындатыңыз. 

Тұздалған балықты контейнерлерде сақтау. 
Тұздалған балықты тоңазытқышта 0 минус 4 ° C температурада 

сақтаңыз; 

 
 

тоңазытқыш болмаған кезде, жақсы желдетілетін салқын қоймада 
қатты тұздалған балықты сақтауға рұқсат етіледі. Ерекше жағдайларда, 
жабық үй-жайлар болмаған кезде, бөшкелер қорабын қысқа мерзімде ашық 
құрғақ жерде, шатыр астында немесе жақсы ауа айналымы бар уақытша 
шатыр астында сақтауға рұқсат етіледі. 

Тұздалған балықты әлсіз және орташа тұздалған бөшкелерде және 
қораптарда минус 4 - минус 8 0С температурада сақтаңыз, мұздатуға жол 
бермейді. 

Қоймаларда балық салынған қораптарды, ал балықтары бар бөшкелерді 
екі жағына қатарлап - екі қатардан, астыңғы жағынан екі жағына қойып, 
бөшкелерді оңай тексеріп, оларды тұздыққа толтыру үшін жолдар арасында 
ені 60-70 см қалдырыңыз. 

Ұзақ сақтау кезінде бөшкелерді апта сайын жарты айналымға орап, 
оларда тұздықтың бар-жоғын тексеріңіз. Егер ағып кетсе, бөшкелерді 
жөндеп, табиғи тұзды немесе тұзды тұзбен толтыру керек.Сақталған 
балықтың сапасын мезгіл-мезгіл тексеріп отыру керек (15-20 тәуліктен кейін, 
балықтың тұздану дәрежесіне және түріне байланысты), бақылау пакетін әр 
қораптан және қораптардан алыңыз.Сақтаудың шектеулі аймағында 
(кемелерде және басқа жағдайларда) бөшкелерді «әйнекке» орнатуға рұқсат 
етіледі, саңылаулар саңылаулары жоғары. Бұл жағдайда бөшкелерді штаб-
пәтерде бөшкелер қатарының арасына тақтайшаларды қою арқылы орнатуға 
болады.Егер балық бөшкелерге кәсіпорыннан жөнелтілгенге дейін 7-10 күн 
немесе одан көп болса, онда жөнелтпес бұрын бөшкелерді балықпен тексеріп 
шығу қажет. Сонымен қатар, ілгектерді шешіп, тұздықтың бар-жоғын 
тексеріп, қажет болған жағдайда оны толтырыңыз, содан кейін ақырында, 
пломбаның штепсельдерін бітеп тастаңыз. Бөшкелердегі балықтың таза 
салмағын іріктеп тексеру қажет: егер ол трафаретпен көрсетілгенге сәйкес 
келмесе, берілген партияның барлық бөшкелеріндегі балықтың салмағын 
тексеріп, таңбалауды түзетіңіз.Сақтау кезінде балықтың ісінуіне байланысты 
бөшкелердегі тұзды мөлшерінің азаюына байланысты балықтардың жоғарғы 
қатарларын, майшабақ, майшабақ, ивази және Қиыр шығыс лососьінен балық 
аулау порттарына келіп түскен бөшкелер толығымен таза фильтрмен 
толтырылғанша толтырылуы керек. изотоникалық тұзды ерітінді 0 – минус 4 
0С дейін салқындатылады. 
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Глоссарий 
 

«Көлде тауарлы балық өсiру шаруашылығы» (бұдан әрi – КТБШ) – 
су айдындарындағы шаруашылық құны төмен балықтарды аулау есебінен 
ихтифаунаны толық немесе ішінара алмастыру, оларға балықтың бағалы 
түрлерiн қоныстандыру, өсiру және кейiннен аулау арқылы оларды балық 
шаруашылығы мақсатында пайдалануды жақсартумен айналысатын 
шаруашылық; 

«Қайнатылған мұздатылған су омыртқасыздары» - ақуыз толығымен 
коагуляцияланғанға дейін және минус 18 ° C-тан аспайтын температураға 
дейін мұздатылғанға дейін алдын-ала қайнатылған су омыртқасыздары; 

«Қайнатылған мұздатылған балдырлар және басқа да су 
өсімдіктері» - балдырлар және басқа да сулы өсімдіктер серпімді тығыз 
консистенцияға дейін қайнатылып, минус 18 ° C-тан аспайтын температураға 
дейін қатырылды; 

"Балдырлар-шикі (жаңа піскен) және жаңа піскен су өсімдіктері" - 
Судан алынған және оларға тән түсін, иісін, ұлпалардың серпімділігін және 
жер бетіндегі су пленкасын сақтайтын балдырлар мен басқа да су 
өсімдіктері; 

"Қақталған тағамдық балық өнімдері" - алдын ала тұздалған 
балықтардан, су омыртқасыздарынан, су сүтқоректілерінен және басқа да су 
жануарларынан дайындалған, ылғалдың салмақтық үлесі 30 пайыздан кем 
емес, тығыз консистенциясы және піскен өнімнің қасиеттері бар тағамдық 
балық өнімдері; 

 «Балық тамақ өнімдерінен гидролизат» - гидролиз процесінде балық 
тіндерінен, су омыртқасыздарынан, сулы сүтқоректілерден және басқа да су 
жануарларынан, сондай-ақ балдырлар мен басқа да су өсімдіктерінен 
дайындалған балық тағамдары; 

 «Глазирлеу» - мұздатылған балық тағамдарының бетінде мұздың 
қорғаныш қабатын қалыптастыру процесі, оны ауыз немесе таза суға батыру 
кезінде онда ерітілген тағамдық қоспалар бар немесе оларсыз мұздың 
қорғаныш қабатының пайда болу процесі; 

 «Балық тағамдарының өнімдерін терең сусыздандыру» - 
мұздатылған өнімдердің беткі қабаттарында көрінетін, бұлшықет тіндерінің 
қалыңдығына енген ақ және (немесе) сары дақтардың болуы, балық, су 
омыртқасыздары, су сүтқоректілері және басқа да су жануарлары өнімдерінің 
бетіндегі тіндердің шырынының жоғалуы. сыртқы түрін бұзбай механикалық 
түрде алынбайды; 

«Тірі балық» - дененің, жақ сүйегінің, жабынның табиғи қозғалыстары 
бар табиғи немесе оған жақын мекендеу ортасында жүзетін балық; 

«тірі су омыртқасыздары» - олардың өмірлік белсенділігін қамтамасыз 
ететін жағдайларда сақталатын, өндірілетін механикалық әсерлерге әр түрге 
тән реакциясы бар эхинодермалар, моллюскалар, шаян тәрізділер; 



257
 

 

Глоссарий 
 

«Көлде тауарлы балық өсiру шаруашылығы» (бұдан әрi – КТБШ) – 
су айдындарындағы шаруашылық құны төмен балықтарды аулау есебінен 
ихтифаунаны толық немесе ішінара алмастыру, оларға балықтың бағалы 
түрлерiн қоныстандыру, өсiру және кейiннен аулау арқылы оларды балық 
шаруашылығы мақсатында пайдалануды жақсартумен айналысатын 
шаруашылық; 

«Қайнатылған мұздатылған су омыртқасыздары» - ақуыз толығымен 
коагуляцияланғанға дейін және минус 18 ° C-тан аспайтын температураға 
дейін мұздатылғанға дейін алдын-ала қайнатылған су омыртқасыздары; 

«Қайнатылған мұздатылған балдырлар және басқа да су 
өсімдіктері» - балдырлар және басқа да сулы өсімдіктер серпімді тығыз 
консистенцияға дейін қайнатылып, минус 18 ° C-тан аспайтын температураға 
дейін қатырылды; 

"Балдырлар-шикі (жаңа піскен) және жаңа піскен су өсімдіктері" - 
Судан алынған және оларға тән түсін, иісін, ұлпалардың серпімділігін және 
жер бетіндегі су пленкасын сақтайтын балдырлар мен басқа да су 
өсімдіктері; 

"Қақталған тағамдық балық өнімдері" - алдын ала тұздалған 
балықтардан, су омыртқасыздарынан, су сүтқоректілерінен және басқа да су 
жануарларынан дайындалған, ылғалдың салмақтық үлесі 30 пайыздан кем 
емес, тығыз консистенциясы және піскен өнімнің қасиеттері бар тағамдық 
балық өнімдері; 

 «Балық тамақ өнімдерінен гидролизат» - гидролиз процесінде балық 
тіндерінен, су омыртқасыздарынан, сулы сүтқоректілерден және басқа да су 
жануарларынан, сондай-ақ балдырлар мен басқа да су өсімдіктерінен 
дайындалған балық тағамдары; 

 «Глазирлеу» - мұздатылған балық тағамдарының бетінде мұздың 
қорғаныш қабатын қалыптастыру процесі, оны ауыз немесе таза суға батыру 
кезінде онда ерітілген тағамдық қоспалар бар немесе оларсыз мұздың 
қорғаныш қабатының пайда болу процесі; 

 «Балық тағамдарының өнімдерін терең сусыздандыру» - 
мұздатылған өнімдердің беткі қабаттарында көрінетін, бұлшықет тіндерінің 
қалыңдығына енген ақ және (немесе) сары дақтардың болуы, балық, су 
омыртқасыздары, су сүтқоректілері және басқа да су жануарлары өнімдерінің 
бетіндегі тіндердің шырынының жоғалуы. сыртқы түрін бұзбай механикалық 
түрде алынбайды; 

«Тірі балық» - дененің, жақ сүйегінің, жабынның табиғи қозғалыстары 
бар табиғи немесе оған жақын мекендеу ортасында жүзетін балық; 

«тірі су омыртқасыздары» - олардың өмірлік белсенділігін қамтамасыз 
ететін жағдайларда сақталатын, өндірілетін механикалық әсерлерге әр түрге 
тән реакциясы бар эхинодермалар, моллюскалар, шаян тәрізділер; 

 
 

 «Балықтан, судағы омыртқасыздардан және сулы сүтқоректілерден 
алынатын жеуге жарамды майлар» - құрамында тағамдық қоспалары бар 
және / немесе хош иістері бар немесе жоқ балықтың, сулы 
омыртқасыздардың және сулы сүтқоректілердің құрамында майы бар 
шикізаттан дайындалған балық өнімдері; 

 «Түйіршіктелген уылдырық» - лосось тұқымдас балықтардың немесе 
бекіре тұқымдас балықтардың уылдырығынан дайындалған, ас тұзы немесе 
ас тұзы қоспасы қосылған, өсімдік майы қосылған немесе қосылмаған 
тағамдық қоспалар; 

 «Өндіруші» - жеке кәсіпкер ретінде тіркелген заңды тұлға немесе жеке 
тұлға, оның ішінде шетелдік өндірушілер, олар өз атынан балық тамақ 
өнімдерін өндіреді немесе сатады және Одақтың техникалық регламенттеріне 
(Кеден одағының техникалық регламенттеріне) сәйкес келеді; 

«Уылдырық балық өнімі» - жеуге дайын тамақ өнімдерінің құрамдас 
бөліктері (тағамдық ингредиенттер) қосылған, тұтас немесе кесілген 
уылдырықтан немесе балықтың жартысынан, моллюскадан және 
эхинодермалардан жасалған балық тағамдары; 

«Уылдырық-дән» - аналық бездің дәнекер тінінен бөлінген балықтың 
жұмыртқалары, моллюскалар және эхинодермалар; 

 «Уылдырық уылдырығы» - салқындатылған, мұздатылған, тұздалған, 
ысталған немесе кептірілген түрінде балық жұмыртқаларынан, ұлулардан 
және эхинодермалардан дайындалған тағамдық балық өнімдері 

«Имитацияланған тағамдық балық өнімдері» - берілген 
имитацияланатын өнімнің органолептикалық көрсеткіштерін 
қалыптастыратын балық тағамдары (мысалы," уылдырық аналогтары", 
"құрылымдалған бұйымдар", " краб таяқшалары"); 

«Маринадталған тағамдық балық өнімі» - Балықтан, су 
омыртқасыздарынан, су сүтқоректілерінен және басқа да су жануарларынан, 
сондай-ақ балдырлардан және басқа да су өсімдіктерінен дайындалған, ас 
тұзының, қанттың, дәмдеуіштердің және тамақ қышқылының қоспасымен 
өңделген тағамдық балық өнімі; 

«Мұздатылған балық тағамдары» - балық, су омыртқасыздары, су 
сүтқоректілері және басқа да су жануарлары, сондай-ақ балдырлар және 
басқа да су өсімдіктері, оның ішінде өнім қалыңдығының температурасы 
минус 18°C жоғары емес температураға дейін мұздату процесіне ұшыраған 
өнімдер; 

«Паразиттердің болуы (паразиттік зақымданулар)» - сыртқы түріне, 
түсіне және мөлшеріне ие, балықтың, судағы омыртқасыздардың, сулы 
сүтқоректілердің және басқа да су жануарларының көзбен көру кезінде 
паразиттердің, балықтардың тамақ өнімдерінде жиналуы. бақылаудың және 
(немесе) бақылаудың басқа әдістерін қолдану; 

«Табиғи консервіленген балық» - балықтардан, судағы 
омыртқасыздардан, сулы сүтқоректілерден және басқа да су жануарларынан, 
сондай-ақ балдырлардан және басқа да су өсімдіктерінен, дәмдеуіштердің 
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негізгі компоненттерімен бірге немесе онсыз, герметикалық герметикалық 
қаптамада, алдын ала қыздырусыз жасалған балық тағамдары. 
зарарсыздандыруға ұшыраған өңдеу компоненттері; 

 «Май қосылған табиғи консервіленген балық» - Балықтан, су 
омыртқасыздарынан, су сүтқоректілерінен және басқа да су жануарларынан, 
сондай-ақ балдырлардан және басқа да су өсімдіктерінен өсімдік майын не 
шошқа майын не бауыр майын қоса отырып, алдын ала жылумен өңдеусіз 
дайындалған тағамдық балық өнімі, онда майдағы тұнбаның массалық үлесі 
нормаланбайтын, герметикалық тығындалған қаптамада, стерильдеуге 
ұшыраған; 

 «Өңделмеген балық тағамдары» - балықтан, судағы 
омыртқасыздардан, сулы сүтқоректілерден және басқа да су жануарларынан, 
сондай-ақ өңдеуден (өңдеуден) өтпеген балдырлар мен басқа да су 
өсімдіктерінен жасалған балық тағамдары; 

«Жануарлардан алынатын қайта өңделмеген тағамдық балық 
өнімдері» - Балықтан, су омыртқасыздарынан, су сүтқоректілерінен және 
басқа да су жануарларынан дайындалған, қайта өңдеуден (өңдеуден) өтпеген 
тағамдық балық өнімдері); 

«Салқындатылған тағамдық балық өнімдері» - салқындату процесіне 
ұшыраған тіндердің шырынын, сондай-ақ оның өнімдерін салқындату 
процесіне ұшыраған балық, судағы омыртқасыздар, сулы сүтқоректілер және 
басқа да су жануарлары, сондай-ақ салқындату процесіне ұшыраған 
балдырлар мен басқа да су өсімдіктері. 5 ° C-тан жоғары; 

«Пастерлеу» - шектеулі жарамдылық мерзімі ішінде белгілі бір сақтау 
температурасы кезінде оның қауіпсіздігі мен микробиологиялық 
тұрақтылығын қамтамасыз ететін 60°C-ден 100°C дейінгі температурада 
өнімді жылумен өңдеу; 

 «Пастерленген балық уылдырығы» - герметикалық пломбаланған 
қаптамада пастеризациялауға ұшыраған, ас тұзы немесе ас тұзы қоспасы 
қосылған балық уылдырығынан жасалған балық тағамдары; 

«Пастерленген балықтан жасалған тамақ өнiмдерi» - 
герметикаланған қаптамада, пастерленген, гарнирлермен, тұздықтармен, 
толтырғыштарсыз жасалған балық өнiмдерi; 

 «Паюс уылдырығы» - біртекті масса алынғанша басылған, ас тұзының 
қыздырылған ерітіндісінде тұздалған уылдырықтан жасалған балық 
тағамдық өнімдері; 

 «Қайта өңделген тағамдық балық өнімі» - балықтан, судағы 
омыртқасыздардан, сулы сүтқоректілерден және басқа да су жануарларынан, 
сондай-ақ өңделетін (өңделген) балдырлардан және басқа да су 
өсімдіктерінен жасалған балық өнімдері; 

«Жануарлардан алынатын қайта өңделген тағамдық балық өнімі» - 
жануарлардан алынатын су биологиялық ресурстарын аулаудан және 
жануарлардан алынатын акваөсіру тағам өнімдерінен дайындалған, қайта 
өңдеуден (өңдеуден) өткен тағамдық балық өнімі); 



259
 

 

негізгі компоненттерімен бірге немесе онсыз, герметикалық герметикалық 
қаптамада, алдын ала қыздырусыз жасалған балық тағамдары. 
зарарсыздандыруға ұшыраған өңдеу компоненттері; 

 «Май қосылған табиғи консервіленген балық» - Балықтан, су 
омыртқасыздарынан, су сүтқоректілерінен және басқа да су жануарларынан, 
сондай-ақ балдырлардан және басқа да су өсімдіктерінен өсімдік майын не 
шошқа майын не бауыр майын қоса отырып, алдын ала жылумен өңдеусіз 
дайындалған тағамдық балық өнімі, онда майдағы тұнбаның массалық үлесі 
нормаланбайтын, герметикалық тығындалған қаптамада, стерильдеуге 
ұшыраған; 

 «Өңделмеген балық тағамдары» - балықтан, судағы 
омыртқасыздардан, сулы сүтқоректілерден және басқа да су жануарларынан, 
сондай-ақ өңдеуден (өңдеуден) өтпеген балдырлар мен басқа да су 
өсімдіктерінен жасалған балық тағамдары; 

«Жануарлардан алынатын қайта өңделмеген тағамдық балық 
өнімдері» - Балықтан, су омыртқасыздарынан, су сүтқоректілерінен және 
басқа да су жануарларынан дайындалған, қайта өңдеуден (өңдеуден) өтпеген 
тағамдық балық өнімдері); 

«Салқындатылған тағамдық балық өнімдері» - салқындату процесіне 
ұшыраған тіндердің шырынын, сондай-ақ оның өнімдерін салқындату 
процесіне ұшыраған балық, судағы омыртқасыздар, сулы сүтқоректілер және 
басқа да су жануарлары, сондай-ақ салқындату процесіне ұшыраған 
балдырлар мен басқа да су өсімдіктері. 5 ° C-тан жоғары; 

«Пастерлеу» - шектеулі жарамдылық мерзімі ішінде белгілі бір сақтау 
температурасы кезінде оның қауіпсіздігі мен микробиологиялық 
тұрақтылығын қамтамасыз ететін 60°C-ден 100°C дейінгі температурада 
өнімді жылумен өңдеу; 

 «Пастерленген балық уылдырығы» - герметикалық пломбаланған 
қаптамада пастеризациялауға ұшыраған, ас тұзы немесе ас тұзы қоспасы 
қосылған балық уылдырығынан жасалған балық тағамдары; 

«Пастерленген балықтан жасалған тамақ өнiмдерi» - 
герметикаланған қаптамада, пастерленген, гарнирлермен, тұздықтармен, 
толтырғыштарсыз жасалған балық өнiмдерi; 

 «Паюс уылдырығы» - біртекті масса алынғанша басылған, ас тұзының 
қыздырылған ерітіндісінде тұздалған уылдырықтан жасалған балық 
тағамдық өнімдері; 

 «Қайта өңделген тағамдық балық өнімі» - балықтан, судағы 
омыртқасыздардан, сулы сүтқоректілерден және басқа да су жануарларынан, 
сондай-ақ өңделетін (өңделген) балдырлардан және басқа да су 
өсімдіктерінен жасалған балық өнімдері; 

«Жануарлардан алынатын қайта өңделген тағамдық балық өнімі» - 
жануарлардан алынатын су биологиялық ресурстарын аулаудан және 
жануарлардан алынатын акваөсіру тағам өнімдерінен дайындалған, қайта 
өңдеуден (өңдеуден) өткен тағамдық балық өнімі); 

 
 

«Өңдеу (өңдеу)» - термиялық өңдеу (мұздату және салқындатудан 
басқа), ыстау, консервілеу, пісу, тұздау, кептіру, маринадтау, 
концентрациялау, экстракциялау, экструзия немесе осы процестердің 
үйлесімі; 

 «Жануарлардан алынатын аквакультуралық тамақ өнімі» - 
балықтар, су омыртқасыздары, су сүтқоректілері және басқа да су 
жануарлары, оларды ұстау, өсіру немесе жасанды түрде тіршілік ету 
ортасының жартылай бос жағдайларынан қалпына келтірілген (ауланған) 
жануарлар; 

«Өсiмдiктерден шыққан аквакультуралық тамақ өнiмдерi» - оларды 
ұстаудың, өсірудің немесе жасанды жасалған тіршілік ету ортасынан 
жартылай ерікті жағдайлардан алынған (ауланған) балдырлар мен басқа да су 
өсімдіктері; 

«Өсімдік-балық негізіндегі қосымша тамақтанудың тағамдық 
өнімі» - ерте жастағы балалардың тамақтануына арналған, өсімдік 
компоненттерінен (жемістерден, көкөністерден, жармалардан, ұннан) және әр 
түрлі балықтардан дайындалған, өнімнің жалпы массасынан балықтың 
бұлшық ет тінінің 8-ден 18 пайызына дейінгі пайызы бар тағамдық балық 
өнімі; 

«Балық негізіндегі қосымша қоректендірудің тағамдық өнімі» - 
өнімнің жалпы массасынан балықтың бұлшық ет тінінің 40 пайызынан 
астамын қамтитын әр түрлі балықтан жасалған, ерте жастағы балаларды 
тамақтандыруға арналған балалар тағамы үшін тағамдық балық өнімдері; 

«Балық-өсімдік негізіндегі қосымша тамақтанудың тағамдық 
өнімі» - өнімнің жалпы массасынан балықтың бұлшық ет тінінің 18-ден 40 
процентке дейінгі пайызын құрайтын өсімдік компоненттерін (жемістерді, 
көкөністерді, жармаларды, ұнды) қоса отырып, әр түрлі балықтан 
дайындалған, ерте жастағы балаларды тамақтандыруға арналған балалар 
тағамы үшін тағамдық балық өнімі; 

«Тағамдық балық өнімдері» - балық (оның ішінде тірі балық және 
шикі балық (жаңа піскен), су омыртқасыздары (оның ішінде тірі және жаңа 
піскен су омыртқасыздары), су сүтқоректілері (оның ішінде жаңа піскен су 
сүтқоректілері) және басқа да су жануарлары, сондай-ақ балдырлар (оның 
ішінде жаңа піскен балдырлар) және басқа да су өсімдіктері (оның ішінде 
жаңа піскен су өсімдіктері), оның ішінде қайта өңделмеген немесе қайта 
өңделген (өңделген) түрдегі тамақ; 

 «Ыстық ысталған тағамдық балық өнімдері» - алдын ала тұздалған 
балықтардан, су омыртқасыздарынан, су сүтқоректілерінен және басқа да су 
жануарларынан дайындалған және ысталған өнімнің түсі, иісі мен дәмі бар, 
толық қайнатылған тағамдық балық өнімдері; 

«Балалар тамағына арналған тағамдық балық өнімдері» - балалар 
организмінің тиісті физиологиялық қажеттіліктеріне жауап беретін және 
тиісті жастағы баланың денсаулығына зиян келтірмейтін балалар тамағына 
арналған (8 айдан 3 жасқа дейінгі ерте жастағы балалар, 3 жастан 6 жасқа 
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дейінгі мектеп жасына дейінгі балалар, 6 жастан және одан жоғары мектеп 
жасындағы балалар үшін) тағамдық балық өнімдері; 

«Өсімдік тектес балық өнімдері» - өсімдік тектес су биологиялық 
ресурстарының және өсімдік тектес аквакультураның азық-түлік өнімдерінен 
жасалған балық тағамдары; 

«Суық ысталған балық тағамдары» - суық ыстаудың түтіндік, 
түтінсіз немесе аралас тәсілдері процесінде, ысталған өнімдердің түсі, иісі 
мен дәмі бар тұзды балықтардан, су омыртқасыздарынан, сулы 
сүтқоректілерден және басқа да су жануарларынан жасалған балық 
тағамдары; 

«Ысталған тағамдық балық өнімдері» - суық ыстаудың түтіндік, 
түтінсіз немесе аралас тәсілдері процесінде алдын ала тұздалған 
балықтардан, су омыртқасыздарынан, су сүтқоректілерінен және басқа да су 
жануарларынан дайындалған және ысталған өнімнің жеңіл иісі мен дәмі бар 
тағамдық балық өнімдері; 

«Мұздатылған тағамдық балық өнімдері» - балық, су 
омыртқасыздары, су сүтқоректілері және басқа да су жануарлары, сондай-ақ 
балдырлар және басқа да су өсімдіктері, олардың ішіндегі тін шырынының 
қату температурасынан 1°C немесе 2°C температураға дейін мұздату; 

«Жартылай консервіленген балық» - герметикалық тығындалған 
қаптамадағы, жылу өңдеуден өткен, термотөзімді емес, спора түзмейтін 
микрофлораның өлуін қамтамасыз ететін, спора түзетін микрофлораның 
санын азайтатын және дайындаушы белгілеген жарамдылық мерзімі ішінде 
6°C аспайтын сақтау температурасы кезінде микробиологиялық тұрақтылық 
пен өнімнің қауіпсіздігіне кепілдік беретін тағамдық балық өнімі; 

«Пресервілер» - құрамы таза салмағынан балық үшін 65 пайыздан кем 
емес, су омыртқасыздары, уылдырықтар, су сүтқоректілері және басқа да су 
жануарлары, сондай-ақ ас тұзының салмақтық үлесі 8 пайыздан аспайтын 
балдырлар мен басқа да су өсімдіктері үшін тағамдық қоспалар, гарнирлер, 
тұздықтар, құймалар қосылған немесе қосылмаған, дайындаушы белгілеген 
шарттарға сәйкес сақтауға жататын тығыз және (немесе) герметикалық 
тығындалған тұтыну қаптамасында сақтауға жататын тұздалған тағамдық 
балық; 

 «Тұздалған уылдырық» - балық уылдырығынан дайындалған балық 
тағамдары (бекіре тұқымдас балық және лосось тұқымдас балықтардан 
басқа), моллюскалар, эхинодермалар, ас тұзы немесе ас қоспасы қосылған ас 
тұзы қоспасы; 

«Қақталған тағамдық балық өнімдері» -кептіру процесінде алдын ала 
тұздалған балықтардан, су омыртқасыздарынан, су сүтқоректілерінен және 
басқа да су жануарларынан дайындалған, аздап тығыздалған шырынды 
консистенциясы және піскен өнімнің қасиеттері бар, ылғалдың белгіленген 
салмақтық үлесіне дейін кептірілген балық өнімдері; 
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дейінгі мектеп жасына дейінгі балалар, 6 жастан және одан жоғары мектеп 
жасындағы балалар үшін) тағамдық балық өнімдері; 

«Өсімдік тектес балық өнімдері» - өсімдік тектес су биологиялық 
ресурстарының және өсімдік тектес аквакультураның азық-түлік өнімдерінен 
жасалған балық тағамдары; 

«Суық ысталған балық тағамдары» - суық ыстаудың түтіндік, 
түтінсіз немесе аралас тәсілдері процесінде, ысталған өнімдердің түсі, иісі 
мен дәмі бар тұзды балықтардан, су омыртқасыздарынан, сулы 
сүтқоректілерден және басқа да су жануарларынан жасалған балық 
тағамдары; 

«Ысталған тағамдық балық өнімдері» - суық ыстаудың түтіндік, 
түтінсіз немесе аралас тәсілдері процесінде алдын ала тұздалған 
балықтардан, су омыртқасыздарынан, су сүтқоректілерінен және басқа да су 
жануарларынан дайындалған және ысталған өнімнің жеңіл иісі мен дәмі бар 
тағамдық балық өнімдері; 

«Мұздатылған тағамдық балық өнімдері» - балық, су 
омыртқасыздары, су сүтқоректілері және басқа да су жануарлары, сондай-ақ 
балдырлар және басқа да су өсімдіктері, олардың ішіндегі тін шырынының 
қату температурасынан 1°C немесе 2°C температураға дейін мұздату; 

«Жартылай консервіленген балық» - герметикалық тығындалған 
қаптамадағы, жылу өңдеуден өткен, термотөзімді емес, спора түзмейтін 
микрофлораның өлуін қамтамасыз ететін, спора түзетін микрофлораның 
санын азайтатын және дайындаушы белгілеген жарамдылық мерзімі ішінде 
6°C аспайтын сақтау температурасы кезінде микробиологиялық тұрақтылық 
пен өнімнің қауіпсіздігіне кепілдік беретін тағамдық балық өнімі; 

«Пресервілер» - құрамы таза салмағынан балық үшін 65 пайыздан кем 
емес, су омыртқасыздары, уылдырықтар, су сүтқоректілері және басқа да су 
жануарлары, сондай-ақ ас тұзының салмақтық үлесі 8 пайыздан аспайтын 
балдырлар мен басқа да су өсімдіктері үшін тағамдық қоспалар, гарнирлер, 
тұздықтар, құймалар қосылған немесе қосылмаған, дайындаушы белгілеген 
шарттарға сәйкес сақтауға жататын тығыз және (немесе) герметикалық 
тығындалған тұтыну қаптамасында сақтауға жататын тұздалған тағамдық 
балық; 

 «Тұздалған уылдырық» - балық уылдырығынан дайындалған балық 
тағамдары (бекіре тұқымдас балық және лосось тұқымдас балықтардан 
басқа), моллюскалар, эхинодермалар, ас тұзы немесе ас қоспасы қосылған ас 
тұзы қоспасы; 

«Қақталған тағамдық балық өнімдері» -кептіру процесінде алдын ала 
тұздалған балықтардан, су омыртқасыздарынан, су сүтқоректілерінен және 
басқа да су жануарларынан дайындалған, аздап тығыздалған шырынды 
консистенциясы және піскен өнімнің қасиеттері бар, ылғалдың белгіленген 
салмақтық үлесіне дейін кептірілген балық өнімдері; 

 
 

«Тарату және тазарту орталығы» - биологиялық тазарту, сұрыптау 
және буып-түю үшін қажетті уақытқа тірі қос жармалы моллюскалар 
орналастырылатын таза ағынды немесе ауыз суы бар қондырғы; 

 «Шикі балық (жаңа)» - тіршілік белгілері жоқ, бұлшықет 
қалыңдығындағы температурасы қоршаған орта температурасына жақын 
немесе салқындатылған балық; 

 «Балық аспаздық өнімі» - тағамдық компоненттер және (немесе) 
тағамдық қоспалар қосылған немесе қоспай дайындалған, жылумен өңдеуден 
кейін немесе онсыз тамаққа пайдалануға дайын тағамдық балық өнімі; 

 «Балық консервілері» - балықтан, судағы омыртқасыздардан, сулы 
сүтқоректілерден және басқа да су жануарларынан, сондай-ақ балдырлар мен 
басқа да су өсімдіктерінен жасалған, олардың массалық үлесі таза массадан 
кемінде 50 пайызды құрайтын, тағамдық қоспалар мен хош 
иістендіргіштерді, тұздықтарды, гарнирлерді, құймаларды қосып немесе 
қоспай, герметикалық тығындалған қаптамада, стерильденген тағамдық 
балық өнімдері; 

 «Балық қалдықтары» - балық тамақ өнімдерін өндіруге жарамсыз 
тамақ өнімдері (тамақ өнімдері) немесе балық өнімдерін өндіру нәтижесінде 
пайда болған осы өнімдердің пайдаланылмаған қалдықтары; 

 «Балық өнімінен аспаздық жартылай фабрикаты» - тамақ дайындау 
компоненттерін және (немесе) тағамдық қоспаларды қосумен немесе қоспай, 
пісірудің бір сатысынан немесе одан да көп кезеңдерден өткен, дайын күйге 
келтірілмеген балық тағамдары; 

«Жаңа ауланған су омыртқасыздары» - тіршілік ету ортасының 
температурасына жақын температурада тіршілік белгілерін сақтай отырып, 
судан алынған шаян тәрізділер, ұлулар және эхинодермалар; 

«Жаңа ауланған су сүтқоректілері» - өмір сүру белгілері жоқ, тіршілік 
ету температурасынан аспайтын немесе салқындатылған су сүтқоректілері; 

«Тағамдық балық өнімдерінің иесі» - меншік құқығы бар, тағамдық 
балық өнімдерінің иесі, иесі немесе пайдаланушысы ретінде әрекет ететін 
жеке немесе заңды тұлға; 

«Тұздалған балық тағамдары» - дәмдеуіштер, олардың сығындылары, 
қант, тағамдық қоспалар қосылған немесе қосылмаған, пайдалануға дайын ас 
тұзымен немесе теңіз тұзымен өңделген тағамдық балық өнімі; 

 «Консервілерді залалсыздандыру» - өндірушінің шектеулі 
жарамдылық мерзімі ішінде сақтау, тасымалдау және сату шарттары 
бойынша консервілердің өндірістік залалсыздандыруын қамтамасыз ететін 
100 ° C-тан жоғары температурада өнімді өңдеу; 

"Кептірілген тағамдық балық өнімі" - алдын-ала тұздалған балықтан, 
судағы омыртқасыздардан, сулы сүтқоректілерден және басқа да су 
жануарларынан, сондай-ақ кептіру кезінде балдырлар мен басқа да сулы 
өсімдіктерден ылғалдың массасының 20 пайызынан аспайтын балық 
өнімдері; 
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 «Кептірілген балықтан жасалған тамақ өнімдері» - кептіру кезінде 
кептіру процесі кезінде ылғалдылықтың 20-дан 30 пайызға дейінгі бөлігіне 
дейін тұздалған балықтардан, су омыртқасыздарынан, сулы сүтқоректілерден 
және басқа да су жануарларынан жасалған балық тағамдық өнімдері; 

«Жануарлардан алынатын су биологиялық ресурстарын аулау»- 
табиғи мекендеу ортасынан алынған (ауланған) балық, су омыртқасыздары, 
су сүтқоректілері және басқа да су жануарлары; 

«Өсімдік тектес су биологиялық ресурстарын аулау» - табиғи 
мекендеу ортасынан алынған (ауланған) балдырлар мен басқа да су 
өсімдіктері; 

 «Дайындаушы уәкілеттік берген тұлға» - Одаққа мүше мемлекеттің 
заңнамасында белгіленген тәртіппен оның аумағында жеке кәсіпкер ретінде 
тіркелген заңды тұлға немесе жеке тұлға, өндірушімен келісім негізінде, 
оның ішінде шетелдік өндіруші осы өндірушінің атынан сәйкестікті бағалау 
кезінде әрекет жасайды. Одақ аумағында балық өнімдерінің шығарылуы, 
сондай-ақ балық өнімдерінің осы техникалық регламенттердің және одақтың 
басқа да техникалық регламенттерінің (Кеден одағының техникалық 
регламенттерінің) талаптарына сәйкес келмеуіне жауап береді; 

«Балық өнімдерінен жасалған фарш" - балықтан, су 
омыртқасыздарынан, су сүтқоректілерінен және басқа да су жануарларынан 
біртекті массаға дейін ұсақтау процесінде дайындалған тағамдық балық 
өнімі; 

«Фикотоксиндер» - балдырлар мен микробалдырлардың кейбір 
түрлерімен өндірілетін және моллюскаларда (бастың басқа) және крабтардың 
ішкі органдарында жинақталатын табиғи улы заттар; 

«Таза су» - теңіз немесе тұщы су, оның ішінде тағамдық балық 
өнімдерінің қауіпсіздігіне зиян келтіретін мөлшерде микроорганизмдер, 
зиянды, радиоактивті заттар мен уытты планктондар жоқ 
залалсыздандырылған (тазартылған) су. 

Аспаздық балық жартылай фабрикаты: аспаздық өңдеуге дайындалған 
балық немесе оның бөліктері. 

Аспаздық балық өнімі: қосымша өңдеусіз пайдалануға дайын балық 
немесе одан жасалған өнімдер. 

Тартылған балық: алдын-ала өңделген ұсақталған балық. 
Пішінді балық өнімі: әр түрлі қоспалармен балық сүбесінен немесе 

тартылған еттен жасалған белгілі бір пішіндегі және мөлшердегі балық өнімі. 
Балық пастасы: тағамдық қоспалар, дәмдеуіштер, консерванттар 

қосылған ұсақталған балық еті. 
Балық гидролизаты: балықтың бұлшықет тінінің гидролизі 

нәтижесінде алынған өнім. 
Балық өнімдері: салқын ыстау, қақтау немесе тұздау тәсілімен 

дайындалған балықпен кесілген майлы және бағалы балық түрлерінен 
жасалған балық өнімдері. 
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 «Кептірілген балықтан жасалған тамақ өнімдері» - кептіру кезінде 
кептіру процесі кезінде ылғалдылықтың 20-дан 30 пайызға дейінгі бөлігіне 
дейін тұздалған балықтардан, су омыртқасыздарынан, сулы сүтқоректілерден 
және басқа да су жануарларынан жасалған балық тағамдық өнімдері; 

«Жануарлардан алынатын су биологиялық ресурстарын аулау»- 
табиғи мекендеу ортасынан алынған (ауланған) балық, су омыртқасыздары, 
су сүтқоректілері және басқа да су жануарлары; 

«Өсімдік тектес су биологиялық ресурстарын аулау» - табиғи 
мекендеу ортасынан алынған (ауланған) балдырлар мен басқа да су 
өсімдіктері; 

 «Дайындаушы уәкілеттік берген тұлға» - Одаққа мүше мемлекеттің 
заңнамасында белгіленген тәртіппен оның аумағында жеке кәсіпкер ретінде 
тіркелген заңды тұлға немесе жеке тұлға, өндірушімен келісім негізінде, 
оның ішінде шетелдік өндіруші осы өндірушінің атынан сәйкестікті бағалау 
кезінде әрекет жасайды. Одақ аумағында балық өнімдерінің шығарылуы, 
сондай-ақ балық өнімдерінің осы техникалық регламенттердің және одақтың 
басқа да техникалық регламенттерінің (Кеден одағының техникалық 
регламенттерінің) талаптарына сәйкес келмеуіне жауап береді; 

«Балық өнімдерінен жасалған фарш" - балықтан, су 
омыртқасыздарынан, су сүтқоректілерінен және басқа да су жануарларынан 
біртекті массаға дейін ұсақтау процесінде дайындалған тағамдық балық 
өнімі; 

«Фикотоксиндер» - балдырлар мен микробалдырлардың кейбір 
түрлерімен өндірілетін және моллюскаларда (бастың басқа) және крабтардың 
ішкі органдарында жинақталатын табиғи улы заттар; 

«Таза су» - теңіз немесе тұщы су, оның ішінде тағамдық балық 
өнімдерінің қауіпсіздігіне зиян келтіретін мөлшерде микроорганизмдер, 
зиянды, радиоактивті заттар мен уытты планктондар жоқ 
залалсыздандырылған (тазартылған) су. 

Аспаздық балық жартылай фабрикаты: аспаздық өңдеуге дайындалған 
балық немесе оның бөліктері. 

Аспаздық балық өнімі: қосымша өңдеусіз пайдалануға дайын балық 
немесе одан жасалған өнімдер. 

Тартылған балық: алдын-ала өңделген ұсақталған балық. 
Пішінді балық өнімі: әр түрлі қоспалармен балық сүбесінен немесе 

тартылған еттен жасалған белгілі бір пішіндегі және мөлшердегі балық өнімі. 
Балық пастасы: тағамдық қоспалар, дәмдеуіштер, консерванттар 

қосылған ұсақталған балық еті. 
Балық гидролизаты: балықтың бұлшықет тінінің гидролизі 

нәтижесінде алынған өнім. 
Балық өнімдері: салқын ыстау, қақтау немесе тұздау тәсілімен 

дайындалған балықпен кесілген майлы және бағалы балық түрлерінен 
жасалған балық өнімдері. 

 

 
 

Калтычок: балықтың желбезегінің қақпақтары мен көкірек 
жүзбеқанаттарының арасында орналасқан құрсақ бөлігі.  

Желбезексіз балық: желбезектері алынған немесе желбезегі мен ішек-
қарны алынған балық. 

Жүзбеқанатсыз балық: көкірек жүзбеқанаттары құрсақтың 
маңайындағы бөлігімен, калтычок пен ішек-қарнымен бірге алынған балық.  

Жартылай тазартылған балық: асқазан ішектің бір бөлігімен 
пекторальды Қырларда көлденең кесу арқылы алынып тасталған балық. 

Ішек-қарынның басы бар балық: ішек-қарын, уылдырық немесе сүт 
алынып тасталған, қан ұйығыштарымен тазартылған пекторальды 
қақпақтардың арасында кесілген балық. 

Басы алынған балық: Іштен анусқа дейін кесілген, ішек-қарын, 
уылдырық немесе сүт алынған, қан ұйығыштарымен тазартылған бассыз 
балық. 

Балық бөліктері:белгілі бір қалыңдықтағы тазартылған балықтың 
қаңқасының бір бөлігі. 

Балық сүбесі: омыртқасы, қыртысы, қара пленкасы бар бойлық басы 
жоқ ішек балықтың жартысы. 

Балықтың артқы бөлігі: іш қуысы, ішек-қарын және тазартылған қан 
ұйығыштары бар балық. 

Жартылай артқы бөлігі: омыртқаның бойымен екі бойлық жартыға 
кесілген басы жоқ балықтың артқы жағы. 

Балықтың бүйір жағы: бүйір сызықтан жоғары 2-3 см кесіп бөлінген 
қабырға сүйектері бар балық филесінің вентральды бөлігі. 

Балық кесектері: белгілі бір қалыңдықтағы бөліктерге кесілген терісі 
жоқ балық филесі. 

Салқындатылған балық( балық өнімдері): бұлшықет тінінің 
қалыңдығындағы температурасы 5*С-ден балықтың жасушалық шырынын 
мұздату нүктесіне дейін, осы нүктеге жетпей-ақ сақталатын балық (балық 
өнімдері). 

Мұздатылған балық (балық өнімі): бұлшықет тінінің 
қалыңдығындағы температурасы минус 18*С және одан төмен деңгейде 
сақталатын балық (балық өнімі). 

Тұздалған балық: ас тұзымен немесе судағы тұз ерітіндісімен өңделген 
балық. 

Ащы тұздалған балық: ас тұзы, дәмдеуіштер мен қант қоспасымен 
өңделген балық. 

Маринадталған балық: тұз, қант, дәмдеуіштер және сірке 
қышқылының қоспасымен өңделген балық. 

Арнайы тұздалған балық: ас тұзы мен қант қоспасымен өңделген 
балық. 

Кептірілген балық: ылғалдың белгілі бір массалық үлесіне дейін 
кептіру нәтижесінде құрғаған балық. 
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Стокфиск: қабатқа бөлінген майсыз тұздалмаған балықты кептіру 
нәтижесінде алынған өнім. 

 
Тұздалған-кептірілген балық: майсыз, алдын ала тұздалған балықты 

ыстық кептіру нәтижесінде алынған өнім. 
 
Сублимацияланған балық өнімдері: төмен температурада вакуумда 

кептіру нәтижесінде алынған сусыздандырылған балық өнімдері. 
 
Балық ақуызының концентраты: балықтың жұқа ұсақталған бұлшықет 

тіндері, кептірілген, балықтың иісі мен дәмі жоқ. 
 
Балық ұнтағы: жұқа ұсақталған бұлшықет ұлпасы, кептірілген, 

балықтың иісі мен дәмі бар. 
 
Балық түйіршіктері: кептірілген тағамдық балық еті. 
 
Балық ақуызды изолят: балықтың бұлшықет тінінен алынған, дәмі мен 

иісі жоқ құрғақ ұнтақ түрінде оқшауланған ақуыздар. 
 
Кептірілген балық: кептіру процесінде жартылай құрғатылған, тығыз, 

қатты консистенциясы және піскен өнімнің қасиеттері бар тұздалған балық. 
 
Салбыраған балықтар: аздап тығыздалған шырынды консистенциясы 

мен піскен өнімнің қасиеттері бар жартылай құрғатылған тұздалған балық. 
 
Ысталған балық өнімі: сүрлеудің ерекше дәмі мен иісі бар ашық 

алтындыдан қою алтындыға дейін бетінің түсі алынғанға дейін белгілі бір 
температурада сүрлеу ортасында тұздау және өңдеу процесінде алынған 
балық өнімі. 

 
Суық ысталған балық өнімі: балықты суық ысталған өңдеу нәтижесінде 

алынған, жартылай құрғаған, шырынды консистенциядан тығыз 
консистенцияға дейінгі балық өнімі. 

 
Ыстық ысталған балық өнімдері: балықты ыстық ысталған өңдеу 

нәтижесінде толық аспаздық дайындыққа жеткізілген нәзік, шырынды және 
тығыз консистенцияға дейінгі балық өнімі. 

 
Уылдырық: балық немесе уылдырық дәнінен алынған өнім. 
 
Жұмыртқа уылдырығы: тұтас немесе кесектерге кесілген, мұздатылған, 

тұздалған немесе кептірілген түрінде шығарылатын уылдырық. 
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Стокфиск: қабатқа бөлінген майсыз тұздалмаған балықты кептіру 
нәтижесінде алынған өнім. 

 
Тұздалған-кептірілген балық: майсыз, алдын ала тұздалған балықты 

ыстық кептіру нәтижесінде алынған өнім. 
 
Сублимацияланған балық өнімдері: төмен температурада вакуумда 

кептіру нәтижесінде алынған сусыздандырылған балық өнімдері. 
 
Балық ақуызының концентраты: балықтың жұқа ұсақталған бұлшықет 

тіндері, кептірілген, балықтың иісі мен дәмі жоқ. 
 
Балық ұнтағы: жұқа ұсақталған бұлшықет ұлпасы, кептірілген, 

балықтың иісі мен дәмі бар. 
 
Балық түйіршіктері: кептірілген тағамдық балық еті. 
 
Балық ақуызды изолят: балықтың бұлшықет тінінен алынған, дәмі мен 

иісі жоқ құрғақ ұнтақ түрінде оқшауланған ақуыздар. 
 
Кептірілген балық: кептіру процесінде жартылай құрғатылған, тығыз, 

қатты консистенциясы және піскен өнімнің қасиеттері бар тұздалған балық. 
 
Салбыраған балықтар: аздап тығыздалған шырынды консистенциясы 

мен піскен өнімнің қасиеттері бар жартылай құрғатылған тұздалған балық. 
 
Ысталған балық өнімі: сүрлеудің ерекше дәмі мен иісі бар ашық 

алтындыдан қою алтындыға дейін бетінің түсі алынғанға дейін белгілі бір 
температурада сүрлеу ортасында тұздау және өңдеу процесінде алынған 
балық өнімі. 

 
Суық ысталған балық өнімі: балықты суық ысталған өңдеу нәтижесінде 

алынған, жартылай құрғаған, шырынды консистенциядан тығыз 
консистенцияға дейінгі балық өнімі. 

 
Ыстық ысталған балық өнімдері: балықты ыстық ысталған өңдеу 

нәтижесінде толық аспаздық дайындыққа жеткізілген нәзік, шырынды және 
тығыз консистенцияға дейінгі балық өнімі. 

 
Уылдырық: балық немесе уылдырық дәнінен алынған өнім. 
 
Жұмыртқа уылдырығы: тұтас немесе кесектерге кесілген, мұздатылған, 

тұздалған немесе кептірілген түрінде шығарылатын уылдырық. 
 

 
 

Дәнді уылдырық:уылдырықтан жасалған уылдырық-бекіре тұқымдас 
балықтардың дәндері, лосось, ас тұзы немесе ас тұзының ерітіндісімен 
өңделген. 

Пастерленген уылдырық: уылдырық-астықтан дайындалған, ас 
тұзымен немесе ас тұзының ерітіндісімен өңделген, герметикалық 
тығындалатын ыдысқа салынған және пастерленген уылдырық. 

Паюсты уылдырық: уылдырық-бекіре тұқымдас балықтардың дәнінен 
дайындалған уылдырық ас тұзының қыздырылған қаныққан ерітіндісінде 
тұздалып, содан кейін біртекті тұтас массаға дейін басылады. 

Тұздалған тесілген уылдырық: уылдырық-ас тұзымен немесе ас 
тұзының ерітіндісімен өңделген бекіре және албырт балықтардан басқа 
балықтардың дәні. 

Дәмдеуіштермен тұздалған уылдырық: дәмді жақсартатын тағамдық 
қоспалары бар тұзды уылдырық. 

Сутіл тәрізді бөлшектелген балық - басы, иық сүйектері, денесінің 
көз жағынан омыртқаға дейін тегіс кесілген еті, ішектері және құйрығынан 
басқа ұштары бар балық (құйрық қыртысы кесілген, қан ұйындысынан 
тазартылған) 
         Ішек – қарыннан тазартылған семуж тәсілімен кесілген балық - 
бұл іш қуысынан екі бойлық кесекпен кесілген, іш қуысынан кесілмеген 
калтычкаға дейін созылған балық (желбезек, ішек, уылдырық немесе еркек 
жыныс бездері алынып тасталады, ұйыған қаннан тазартылады) 
         Балықтың тілімдері - белгілі бір қалыңдықтағы бөліктерге кесілген 
терісі жоқ балық сүбесі  

Балық кесектері - белгілі бір қалыңдықтағы тазартылған балықтың 
қаңқасының бөлігі 

Пласт – басынан бастап омыртқаның бойымен жоғарғы еріннен 
каудальды қырға дейін, ішек, уылдырық немесе еркек жыныс бездері мен қан 
ұйындыларынан тазартылған (бас, желбезек және омыртқаны алып тастауға 
болады). 

Клипфиксті кесілген пласт - бұл гумеральды сүйектері бар басы жоқ 
балық, іштен калтадан каудальды сабақтың соңына дейін кесілген, 
қабыршақтың ұшында жартылай дөңгелек кесілген, іштері алынып тасталған, 
омыртқадан бүйректің орналасуына дейін, уылдырық немесе сүт, қара пленка 
және қан ұйығыштары. 

Қалталы пласт - бастың париетальды бөлігінде көз жағынан кесілген, 
ортаңғы сызық бойымен және омыртқалы және қабырғалық сүйектердің 
үстінен құйрық қырына дейін қалта түрінде екі тілігі бар балық. 

Жартылай пласт - омыртқа бойымен оң көзден каудальды қырға дейін 
кесілген, ішек-қарын, уылдырық немесе еркек жыныс бездері, қан 
ұйындыларынан тазартылған балық. 

Жартылай арқасы - басы жоқ, омыртқаның бойымен екі бойлық 
жартыға кесілген балықтың артқы жағы. 
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Бүйір  - омыртқа бойымен тігінен екі жартыға кесілген, 
жүзбеқанаттары мен құйрықтары, басы алынған балық. 
          Сүбелік – балық сүбесінің қабырға сүйектері бар құрсақ бөлігі, бүйір 
сызықтан 2-3 см жоғары бойымен кесілген (ұйыған қаннан тазартылған). 
          Теша – балықтың бас тұсынан анусқа дейін тілініп алынған құрсақ 
бөлігі  
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Қосымша А 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ЕҢБЕК КОДЕКСІ 

(2020.07.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 
 

Қазақстан Республикасының "Еңбек кодексі" заңы Қазақстан 
Республикасындағы еңбектi қорғаудың құқықтық, экономикалық және 
әлеуметтік негiздерiн айқындайды және еңбек процесінде қауiпсiздiк пен 
еңбек гигиенасын қамтамасыз етуге, қызметкерлердің өмiрi мен денсаулығын 
сақтауға бағытталған.  

Еңбек қорғау саласындағы негізгі ұғымдар: 
       1) өндiрiстiк объектiлердi еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау - 
өндiрiстік объектiлердi, цехтарды, учаскелердi, оларда орындалатын 
жұмыстардың қауіпсіздік, зияндылық, ауырлық, қауырттылық, еңбек 
гигиенасы жай-күйін және өндiрiстiк орта жағдайларының еңбек 
жағдайларының нормативтерiне сәйкестігiн айқындау мақсатында оларды 
бағалау жөніндегі қызмет;  
       2) еңбек қауіпсiздiгi - еңбек процесінде қызметкерлерге зиянды және 
қауіпті әсерді болдырмайтын iс-шаралар кешенiмен қамтамасыз етілген 
қызметкердiң қорғалу жай-күйi;  
       3) еңбектiң қауiпсiз жағдайлары - қызметкерге зиянды және қауiптi 
өндiрiстiк факторлардың әсерi болмайтын немесе олардың әсерiнің деңгейi 
қауiпсiздiк нормаларынан аспайтын еңбек жағдайлары;  
       4) өндiрiстік жабдықтың қауiпсiздігі - өндiрiстiк жабдықтың берiлген 
функцияларды нормативтік-техникалық және жобалау құжаттамасында 
белгiленген жағдайларда орындауы кезiнде еңбек қауіпсiздiгiнің талаптарына 
сәйкестiгiн сақтау ерекшелігi;  
       5) өндiрiстік процестiң қауiпсiздiгi - өндiрiстiк процестiң нормативтік-
техникалық құжаттамада белгіленген жағдайларда еңбек қауiпсіздігінiң 
талаптарына сәйкестігiн сақтау ерекшелігі;  
       6) зиянды өндiрiстiк фактор - белгiлi бiр жағдайларда оның әсерi 
қызметкердiң сырқаттануына немесе еңбекке қабiлеттілiгiнің төмендеуiне 
және (немесе) ұрпағының денсаулығына керi әсер етуге әкеп соқтыруы 
мүмкін өндiрiстік фактор;  
       7) еңбек гигиенасы - қызметкерлердiң денсаулығын сақтау, өндiрiстiк 
ортаның және еңбек процесiнiң қолайсыз әсерiнің алдын алу жөніндегі 
санитарлық-гигиеналық шаралар мен құралдар кешенi;  
       8) еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау жөніндегі мониторинг - 
өндiрiстегі еңбек қауiпсiздiгінiң және еңбектi қорғаудың жай-күйiн қадағалау 
жүйесi, сондай-ақ республикадағы еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау 
жай-күйiн бағалау әрi болжау;  
       9) өндiрiстегi жазатайым оқиға - нәтижесiнде қызметкердiң еңбек 
(қызмет) мiндеттерiн немесе жұмыс берушінің тапсырмасын орындау кезiнде 
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Қосымша А 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ЕҢБЕК КОДЕКСІ 

(2020.07.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 
 

Қазақстан Республикасының "Еңбек кодексі" заңы Қазақстан 
Республикасындағы еңбектi қорғаудың құқықтық, экономикалық және 
әлеуметтік негiздерiн айқындайды және еңбек процесінде қауiпсiздiк пен 
еңбек гигиенасын қамтамасыз етуге, қызметкерлердің өмiрi мен денсаулығын 
сақтауға бағытталған.  

Еңбек қорғау саласындағы негізгі ұғымдар: 
       1) өндiрiстiк объектiлердi еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау - 
өндiрiстік объектiлердi, цехтарды, учаскелердi, оларда орындалатын 
жұмыстардың қауіпсіздік, зияндылық, ауырлық, қауырттылық, еңбек 
гигиенасы жай-күйін және өндiрiстiк орта жағдайларының еңбек 
жағдайларының нормативтерiне сәйкестігiн айқындау мақсатында оларды 
бағалау жөніндегі қызмет;  
       2) еңбек қауіпсiздiгi - еңбек процесінде қызметкерлерге зиянды және 
қауіпті әсерді болдырмайтын iс-шаралар кешенiмен қамтамасыз етілген 
қызметкердiң қорғалу жай-күйi;  
       3) еңбектiң қауiпсiз жағдайлары - қызметкерге зиянды және қауiптi 
өндiрiстiк факторлардың әсерi болмайтын немесе олардың әсерiнің деңгейi 
қауiпсiздiк нормаларынан аспайтын еңбек жағдайлары;  
       4) өндiрiстік жабдықтың қауiпсiздігі - өндiрiстiк жабдықтың берiлген 
функцияларды нормативтік-техникалық және жобалау құжаттамасында 
белгiленген жағдайларда орындауы кезiнде еңбек қауіпсiздiгiнің талаптарына 
сәйкестiгiн сақтау ерекшелігi;  
       5) өндiрiстік процестiң қауiпсiздiгi - өндiрiстiк процестiң нормативтік-
техникалық құжаттамада белгіленген жағдайларда еңбек қауiпсіздігінiң 
талаптарына сәйкестігiн сақтау ерекшелігі;  
       6) зиянды өндiрiстiк фактор - белгiлi бiр жағдайларда оның әсерi 
қызметкердiң сырқаттануына немесе еңбекке қабiлеттілiгiнің төмендеуiне 
және (немесе) ұрпағының денсаулығына керi әсер етуге әкеп соқтыруы 
мүмкін өндiрiстік фактор;  
       7) еңбек гигиенасы - қызметкерлердiң денсаулығын сақтау, өндiрiстiк 
ортаның және еңбек процесiнiң қолайсыз әсерiнің алдын алу жөніндегі 
санитарлық-гигиеналық шаралар мен құралдар кешенi;  
       8) еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау жөніндегі мониторинг - 
өндiрiстегі еңбек қауiпсiздiгінiң және еңбектi қорғаудың жай-күйiн қадағалау 
жүйесi, сондай-ақ республикадағы еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау 
жай-күйiн бағалау әрi болжау;  
       9) өндiрiстегi жазатайым оқиға - нәтижесiнде қызметкердiң еңбек 
(қызмет) мiндеттерiн немесе жұмыс берушінің тапсырмасын орындау кезiнде 

 
 

жарақаттануына, денсаулығының күрт нашарлауына немесе қатты кәсiби 
ауруға (улануға) шалдығып, кейiннен оны уақытша немесе тұрақты еңбек ету 
қабiлетiнен айрылуына не өлiмiне әкеп соқтырған өндірістік фактордың 
қызметкерге әсер ету оқиғасы;  
       10) қауiпсiздiк нормалары - қауiпсiздіктiң барлық түрлерін (өндiрiстiң, 
жабдықтардың, өндiрiстiк процестiң, еңбектiң қауіпсіздігі) қамтамасыз ету 
тұрғысынан өндірiс жағдайларын, өндiрiстiк және еңбек процесiн 
сипаттайтын көрсеткіштердің сандық мазмұны;  
       11) еңбек жағдайларының нормативтерi - бұл еңбектiң қалыпты 
жағдайларын қамтамасыз ететін эргономикалық санитарлық-гигиеналық 
және психофизиологиялық талаптары бар нормативтер;  
       12) қауіптi өндiрiстік фактор - әсерi белгiлі бiр жағдайларда 
қызметкердің уақытша немесе тұрақты еңбек ету қабiлетiнен айрылуына 
(еңбек жарақаты немесе кәсіптiк ауру) немесе өлiмiне әкеп coқтыруы мүмкiн 
өндiрiстік фактор; 
       13) еңбектi қорғау - құқықтық, әлеуметтiк-экономикалық ұйымдық-
техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдеу-алдын-алу, оңалту және өзге де 
iс-шаралар мен құралдардан тұратын, еңбек қызметі процесінде 
қызметкерлердің өмiрi мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 
жүйе;  
       14) өндiрiстік жабдықтар - машиналар, тетіктер, аппараттар мен 
жабдықтар;  
      15) өндiрiстік санитария - зиянды өндiрiстiк факторлардың 
қызметкерлерге әсер етуін болғызбайтын немесе оның әсерін азайтатын 
санитарлық-гигиеналық, ұйымдастыру iс-шаралары мен техникалық 
құралдар жүйесi;  
       16) кәсiби ауру - қызметкердiң өзiнiң еңбек (қызмет) міндеттерін 
орындауына байланысты оған зиянды өндiрiстiк факторлардың әсер етуiнен 
болған созылмалы немесе қатты ауру;  
       17) жұмыс орны - қызметкердің еңбек қызметi процесінде өзінің еңбек 
міндеттерiн орындау кездегi тұрақты нeмece уақытша болатын орны;  
     18) арнаулы киiм - қызметкердi зиянды және қауiптi өндiрiстік 
факторлардан қорғауға арналған киiм, аяқ киiм, бас киiм, қолғаптар;  
       19) жеке қорғану құралдары - қызметкердi заңы және (немесе) қауiптi 
өндiрiстік факторлардың әсерiнен қорғауға арналған құралдар;  
       20) ұжымдық қорғану құралдары - жұмыс iстеп жатқан екі немесе одан 
да көп адамдарды зиянды және (немесе) қауiптi өндiрiстiк факторлардың 
әсерiнен бір мезгiлде қорғауға арналған техникалық құралдар;  
       21) еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау жөнiндегi уәкiлеттi 
мемлекеттiк органның аумақтық бөлiмшелерi - еңбек жөніндегі уәкiлеттi 
мемлекеттік органның мемлекеттiк мекемесiне ұйымдық-құқықтық 
нысандағы заңды тұлғалары;  
       22) еңбек қауіпсiздігі және еңбектi қорғау жөніндегі уәкiлеттi 
мемлекеттік орган - еңбек қатынастары саласындағы өкiлеттікті Қазақстан 
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Pecпубликасының заңына сәйкес жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;  
       23) еңбек қауiпсiздiгiнің жағдайлары - еңбек процесінде адамның 
денсаулығы мен жұмысқа қабiлеттiлiгiне әсер ететiн өндiрiстiк opтa және 
еңбек процесі факторларының жиынтығы.  
       2-бап. Еңбек қауiпсiздігі және еңбекті қорғау саласындағы 
Қазақстан Республикасының заңы  
       1. Еңбек қауіпсіздігі және еңбектi қорғау туралы заң Қазақстан 
Республикасының Конституциясына , "Қазақстан Pecпубликасындағы еңбек 
туралы" Қазақстан Pecпубликасының Заңына негізделеді және осы Заңнан әрi 
еңбек қауіпсiздігi және еңбектi қорғау саласындағы өзге де норма құқықтық 
актiлерден тұрады.  
       2. Eгep еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы Қазақстан 
Республикасы бекiткен халықаралық шартпен осы Заңдағы ережелерден өзге 
белгiленсе, онда халықаралық шарттардың ережелерi қолданылады.  
 3-бап. Осы Заңның қолданылу аясы  
       1. Осы Заңның күші Қазақстан Pecпубликасының азаматтарына, 
Қазақстан Pecпубликасында еңбек қызметiн жүзеге асыратын шетелдiктер 
мен азаматтығы жоқ адамдарға қолданылады.  
       2. Жұмыс берушiлер мен қызметкерлер арасында еңбек қатынастары 
туындаған кезде еңбек қауіпсіздігінің және еңбектi қорғаудың талаптарын 
олардың бәрi орындауға міндеттi.  
       3. Жеке еңбек, ұжымдық шарттарда және жұмыс берушiлердің 
актілерiнде көзделген жұмыс орындарындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау жағдайлары осы Заңда көзделген еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi 
қорғау жағдайларынан төмен болмауға тиiс.  

2-Тарау. Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы 
мемлекеттiк басқару  
       4-бап. Еңбек қауiпсiздiгi және еңбекті қорғау саласындағы 
мемлекеттiк басқару  
       Еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы мемлекеттiк 
басқаруды Қазақстан Республикасының Үкiметi, еңбек қауiпсiздiгi және 
еңбектi қорғау жөніндегi уәкілетті мемлекеттік орган және оның аумақтық 
бөлiмшелерi жүзеге асырады.  
       5-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбектi қорғау саласындағы 
мемлекеттік басқарудың негізгі қағидаттары  
       Еңбек қауіпсiздігі және еңбектi қорғау саласындағы мемлекеттiк 
басқарудың негiзгi қағидаттары мыналар:  

1) өндiрiстік қызмет нәтижелерiне қатысты қызметкердiң өмiрi мен 
денсаулығын қорғау басымдығы;  

2) өндiрiстік факторлардың қызметкердiң өмiрi мен денсаулығына 
зиянды әсерiнiң қайтымсыз салдарын болдырмау;  

3) нормативтік құқықтық актілер әзiрлеу және қабылдау арқылы еңбек 
қауіпсiздігі және еңбектi қорғау саласында талаптар белгiлеу;  
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Pecпубликасының заңына сәйкес жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;  
       23) еңбек қауiпсiздiгiнің жағдайлары - еңбек процесінде адамның 
денсаулығы мен жұмысқа қабiлеттiлiгiне әсер ететiн өндiрiстiк opтa және 
еңбек процесі факторларының жиынтығы.  
       2-бап. Еңбек қауiпсiздігі және еңбекті қорғау саласындағы 
Қазақстан Республикасының заңы  
       1. Еңбек қауіпсіздігі және еңбектi қорғау туралы заң Қазақстан 
Республикасының Конституциясына , "Қазақстан Pecпубликасындағы еңбек 
туралы" Қазақстан Pecпубликасының Заңына негізделеді және осы Заңнан әрi 
еңбек қауіпсiздігi және еңбектi қорғау саласындағы өзге де норма құқықтық 
актiлерден тұрады.  
       2. Eгep еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы Қазақстан 
Республикасы бекiткен халықаралық шартпен осы Заңдағы ережелерден өзге 
белгiленсе, онда халықаралық шарттардың ережелерi қолданылады.  
 3-бап. Осы Заңның қолданылу аясы  
       1. Осы Заңның күші Қазақстан Pecпубликасының азаматтарына, 
Қазақстан Pecпубликасында еңбек қызметiн жүзеге асыратын шетелдiктер 
мен азаматтығы жоқ адамдарға қолданылады.  
       2. Жұмыс берушiлер мен қызметкерлер арасында еңбек қатынастары 
туындаған кезде еңбек қауіпсіздігінің және еңбектi қорғаудың талаптарын 
олардың бәрi орындауға міндеттi.  
       3. Жеке еңбек, ұжымдық шарттарда және жұмыс берушiлердің 
актілерiнде көзделген жұмыс орындарындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау жағдайлары осы Заңда көзделген еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi 
қорғау жағдайларынан төмен болмауға тиiс.  

2-Тарау. Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы 
мемлекеттiк басқару  
       4-бап. Еңбек қауiпсiздiгi және еңбекті қорғау саласындағы 
мемлекеттiк басқару  
       Еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы мемлекеттiк 
басқаруды Қазақстан Республикасының Үкiметi, еңбек қауiпсiздiгi және 
еңбектi қорғау жөніндегi уәкілетті мемлекеттік орган және оның аумақтық 
бөлiмшелерi жүзеге асырады.  
       5-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбектi қорғау саласындағы 
мемлекеттік басқарудың негізгі қағидаттары  
       Еңбек қауіпсiздігі және еңбектi қорғау саласындағы мемлекеттiк 
басқарудың негiзгi қағидаттары мыналар:  

1) өндiрiстік қызмет нәтижелерiне қатысты қызметкердiң өмiрi мен 
денсаулығын қорғау басымдығы;  

2) өндiрiстік факторлардың қызметкердiң өмiрi мен денсаулығына 
зиянды әсерiнiң қайтымсыз салдарын болдырмау;  

3) нормативтік құқықтық актілер әзiрлеу және қабылдау арқылы еңбек 
қауіпсiздігі және еңбектi қорғау саласында талаптар белгiлеу;  

 
 

4) еңбек қауiпсiздігі және еңбектi қорғау мәселелерiн мемлекеттiк 
реттеу;  

5) еңбек қауiпсiздігі және еңбекті қорғау саласында еңбек қауiпсiздiгі 
және еңбекті қорғау жөніндегi уәкiлетті орган, оның аумақтық бөлiмшелерi 
және жұмыс берушiлер мен қызметкерлер өкілдерi арасында келiсілген iс-
қимылдарды қамтамасыз ету;  

6) еңбек қауiпсiздігінiң және еңбектi қорғаудың жай-күйi туралы 
ақпараттың жариялылығы, толықтығы мен растығы болып табылады.  
      6-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбектi қорғау саласындағы Қазақстан 
Республикасы Yкiметiнің құзыретi  
      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi 
қорғау саласындағы құзыретiне мыналар жатады:  

1) еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы мемлекеттiк 
саясаттың негізгi бағыттарын белгiлеу;  

2) еңбек қауiпсiздiгі және еңбектi қорғау саласында ұйымдастыру 
тәртібiн белгiлеу және мемлекеттiк бақылау жүргiзу;  

3) еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласында деректер банкiн 
құра отырып ақпарат беру және мемлекеттiк статистика жүргізу тәртібiн 
белгiлеу;  

4) еңбек қауiпсiздігі және еңбек қорғау проблемалары бойынша 
зерттеулер жүргiзудi қамтамасыз ету.  
       7-бап. Еңбек қауіпсiздігі және еңбектi қорғау жөнiндегі уәкiлеттi 
мемлекеттiк органның құзыреті  

Еңбек қауiпсiздігi және еңбектi қорғау жөнiндегі уәкiлеттi мемлекеттiк 
органның құзыретiне мыналар жатады: 

1) еңбек қауiпсiздігі және еңбектi қорғау саласындағы мемлекеттiк 
саясатты iске асыру;  

2) еңбек қауiпсiздігі және еңбектi қорғау проблемалары бойынша 
зерттеулер бағдарламаларын әзiрлеу;  

3) еңбек қауіпсiздігі және еңбектi қорғау жөнiнде мониторинг өткiзу;  
4) басқа уәкiлетті мемлекеттік органдармен, сондай-ақ қызметкерлер 

мен жұмыс берушiлер өкілдерiмен еңбек қауіпсіздiгiн және еңбектi қорғауды 
қамтамасыз ету саласында үйлестiру және өзара әрекет ету; 

5) еңбек қауiпсiздігі және еңбектi қорғау саласында салааралық 
нормативтiк құқықтық актiлерді әзiрлеу және бекiту, мемлекеттiк еңбек 
инспекторларын оқыту және аттестаттау;  

6) еңбек қауiпсiздігі және еңбектi қорғау туралы заңдардың сақталуына 
мемлекеттiк бақылауды ұйымдастыру;  

7) заңда белгіленген тәртіппен өндiрiстегi жазатайым оқиғаларға 
зерттеу жүргiзудi уақытылы және объективті бақылауды жүзеге асыру;  

8) еңбек қауiпсiздігі және еңбектi қорғау саласындағы халықаралық 
ынтымақтастық; 

9) Қазақстан Pecпубликасының заң актілеріне сәйкес еңбек қауiпсiздiгі 
және еңбектi қорғау саласындағы өзге де функцияларды жүзеге асыру.  
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       8-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбектi қорғау жөніндегі уәкiлеттi 
мемлекеттiк орган аумақтық бөлімшелерiнің құзыретi  
       Еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау жөніндегi уәкiлеттi мемлекеттiк 
органның аумақтық бөлімшелері өз құзыреті шегінде:  
       1) еңбектi қорғау туралы заңдардың сақталуына мемлекеттiк 
бақылауды қамтамасыз ету жолымен еңбек қауiпсiздiгi мен гигиенасы 
талаптарына жауап беретiн еңбек жағдайларына азаматтардың 
конституциялық құқықтарын iске асыруына бақылауды;  

2) өндiрiстiк жарақаттанудың, кәсiби сырқаттың себептерiн талдау 
және олардың алдын-алу жөнінде ұсыныстар әзiрлеудi;  

3) өндiрiстегі жазатайым оқиғаларды заңдарда белгiленген тәртіппен 
зерттеудi;  

4) еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау жөнiндегi уәкiлетті 
мемлекеттiк орган бекiткен ережеге сәйкес ұйымдағы еңбектi қорғау және 
еңбек қауіпсiздiгін қамтамасыз етуге жауапты басшылар мен адамдардың 
еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау мәселелерi бойынша бiлiмiн тексерудi; 

5) өндiрiстiк тағайындау объектiлерiн пайдалануға қабылдау жөніндегі 
қабылдау комиссиясының құрамына қатысуды;  

6) еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау мәселелерi жөнiндегi 
қызметкерлер мен жұмыс берушiлер өтiнiштерiн қарауды;  

7) Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес еңбек қауiпсiздiгi 
және еңбектi қорғау саласындағы өзге де функцияларды жүзеге асыру.  

3-Тарау. Еңбек қауiпсiздiгiне және еңбектi қорғауға қызметкерлер 
құқықтарының кепiлдiктерi  
       9-бап. Жұмысқа қабылдау кезінде еңбек қауіпсіздігіне жәнe еңбектi 
қорғауға берiлетін құқықтар кепілдігі  
       1. Ауыр қол еңбегі жұмыстары мен еңбек жағдайлары зиянды 
жұмыстарда әйелдердiң және жасы он сегiзге толмағандардың, сондай-ақ бұл 
жұмыстар денсаулық жай-күйiне қайшы келетiн адамдардың еңбегiн 
қолдануға тыйым салынады. 
  2. Әйелдердің және он сегіз жасқа толмаған адамдардың еңбегiн 
қолдануға тыйым салынатын еңбек жағдайлары ауыр, зиянды (ерекше 
зиянды) және қауіпті (ерекше қауiптi) өндiрiстердiң, кәсiптер мен 
жұмыстардың тiзiмiн денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк 
органмен келiсiм бойынша еңбек жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган 
бекiтедi.  
       10-бап. Міндеттi медициналық тексерулер  
       1. Ұйымдарда зиянды (ерекше зиянды), қауiптi (ерекше қауіпті) және 
қолайсыз өндiрiстiк факторлары бар жұмыстарға адамдар қабылдауды жұмыс 
берушi алдын алу медициналық тексеруден өткеннен кейiн және денсаулық 
сақтау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органның нормативтік құқықтық 
актiлерiмен бекiтілген талаптарға сәйкес денсаулық жай-күйi бойынша терiс 
айғақтардың болмауы айқындалғаннан кейiн жүзеге асыруға тиiс.  
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       8-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбектi қорғау жөніндегі уәкiлеттi 
мемлекеттiк орган аумақтық бөлімшелерiнің құзыретi  
       Еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау жөніндегi уәкiлеттi мемлекеттiк 
органның аумақтық бөлімшелері өз құзыреті шегінде:  
       1) еңбектi қорғау туралы заңдардың сақталуына мемлекеттiк 
бақылауды қамтамасыз ету жолымен еңбек қауiпсiздiгi мен гигиенасы 
талаптарына жауап беретiн еңбек жағдайларына азаматтардың 
конституциялық құқықтарын iске асыруына бақылауды;  

2) өндiрiстiк жарақаттанудың, кәсiби сырқаттың себептерiн талдау 
және олардың алдын-алу жөнінде ұсыныстар әзiрлеудi;  

3) өндiрiстегі жазатайым оқиғаларды заңдарда белгiленген тәртіппен 
зерттеудi;  

4) еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау жөнiндегi уәкiлетті 
мемлекеттiк орган бекiткен ережеге сәйкес ұйымдағы еңбектi қорғау және 
еңбек қауіпсiздiгін қамтамасыз етуге жауапты басшылар мен адамдардың 
еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау мәселелерi бойынша бiлiмiн тексерудi; 

5) өндiрiстiк тағайындау объектiлерiн пайдалануға қабылдау жөніндегі 
қабылдау комиссиясының құрамына қатысуды;  

6) еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау мәселелерi жөнiндегi 
қызметкерлер мен жұмыс берушiлер өтiнiштерiн қарауды;  

7) Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес еңбек қауiпсiздiгi 
және еңбектi қорғау саласындағы өзге де функцияларды жүзеге асыру.  

3-Тарау. Еңбек қауiпсiздiгiне және еңбектi қорғауға қызметкерлер 
құқықтарының кепiлдiктерi  
       9-бап. Жұмысқа қабылдау кезінде еңбек қауіпсіздігіне жәнe еңбектi 
қорғауға берiлетін құқықтар кепілдігі  
       1. Ауыр қол еңбегі жұмыстары мен еңбек жағдайлары зиянды 
жұмыстарда әйелдердiң және жасы он сегiзге толмағандардың, сондай-ақ бұл 
жұмыстар денсаулық жай-күйiне қайшы келетiн адамдардың еңбегiн 
қолдануға тыйым салынады. 
  2. Әйелдердің және он сегіз жасқа толмаған адамдардың еңбегiн 
қолдануға тыйым салынатын еңбек жағдайлары ауыр, зиянды (ерекше 
зиянды) және қауіпті (ерекше қауiптi) өндiрiстердiң, кәсiптер мен 
жұмыстардың тiзiмiн денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк 
органмен келiсiм бойынша еңбек жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган 
бекiтедi.  
       10-бап. Міндеттi медициналық тексерулер  
       1. Ұйымдарда зиянды (ерекше зиянды), қауiптi (ерекше қауіпті) және 
қолайсыз өндiрiстiк факторлары бар жұмыстарға адамдар қабылдауды жұмыс 
берушi алдын алу медициналық тексеруден өткеннен кейiн және денсаулық 
сақтау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органның нормативтік құқықтық 
актiлерiмен бекiтілген талаптарға сәйкес денсаулық жай-күйi бойынша терiс 
айғақтардың болмауы айқындалғаннан кейiн жүзеге асыруға тиiс.  

 
 

2. Он сегiз жасқа толмаған адамдар міндеттi алдын алу медициналық 
тексеруден өткеннен кейiн ғана жұмысқа қабылданады және одан әрi, он 
сегiз жасқа толғанға дейiн жыл сайын міндеттi медициналық тексеруден 
өтуге тиiс.  

3. Жұмыс берушi еңбек жағдайлары зиянды және ауыр жұмыстарда 
iстейтiн қызметкерлердi мерзімдiк медициналық байқаудан және тексеруден 
өткiзудi заңда белгiленген тәртiппен өзiнің жеке қаражаты есебiнен 
ұйымдастыруға міндетті.  

4. Қауiптілiгі жоғары жұмыстармен, машиналармен және тетіктермен 
байланысты жұмыстармен айналысатын қызметкерлер ауысым алдында 
медициналық куәландырудан өтуге тиiс. Ауысым алдында медициналық 
куәландыруды талап ететiн кәсіптердің тiзiмiн денсаулық сақтау 
саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлейдi. Медициналық қараудан 
және тексеруден өтуден жалтарған қызметкерлер жұмысқа жiберiлмейдi.  
       11-бап. Қызметкерлердің еңбек қызметi процесіндегi еңбек 
қауiпсіздігіне және еңбектi қорғауға берілетiн құқығының кепілдiктерi  
       1. Ұйымдардағы, әр жұмыс орнындағы еңбек қауіпсiздiгiнің 
жағдайлары еңбек қауiпсiздiгі және еңбектi қорғау жөнiндегі стандарттар, 
ережелер талаптарына сәйкес болуға тиісті.  
       2. Еңбек қауіпсіздігі және еңбектi қорғау талаптарын ұйымның бұзуы 
салдарынан жұмысын тоқтатқан уақытқа қызметкердің жұмыс орны 
(лауазымы) мен орташа жалақысы сақталады.  

3. Қызметкер өзiнің немесе айналадағы адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына тiкелей қауiп туындаған жағдайда жұмысты орындаудан бас 
тартуы оны тәртiптiк жазалауға және (немесе) оған материалдық айып салуға 
әкеп соқтырмайды.  

4. Қызметкер жеке және (немесе) ұжымдық қорғану құралдарымен, 
арнаулы киіммен қамтамасыз етiлмеген жағдайда жұмыс берушi 
қызметкерден еңбек міндеттерiн орындауды талап етуге құқылы емес және 
осы себеп бойынша туындаған тоқтап тұруға жеке еңбек немесе ұжымдық 
шартқа сәйкес ақы төлеуге тиiс.  
       5. Қызметкер еңбек мiндеттерiн атқару кезiнде оның өмiрi мен 
денсаулығына зиян келтiрiлген жағдайда оған келтiрiлген өтем Қазақстан 
Республикасының заңына сәйкес жүзеге асырылады. 
       6. Қызметкерде еңбек жарақаты, кәсiби ауру немесе зиянды 
және/немесе қауiптi өндiрiстiк факторлардың әсерi салдарынан 
денсаулығының өзге де зақымдалуы байқалған жағдайда жұмыс берушi 
медициналық қорытынды негiзінде қызметкердi өзiнің келiсiмi бойынша 
денсаулығына терiс айғағы жоқ басқа жұмысқа ауыстыруға тиiс.  
      12-бап. Еңбек қауіпсіздiгi және еңбектi қорғау жөнінде 
қызметкерлердi оқыту, нұсқаулық беру және олардың бiлiмiн тексеру  
       1. Қызметкерлердi еңбек қауiпсiздігі және еңбекті қорғау мәселелерi 
бойынша оқытуды, нұсқаулық берудi, бiлiмiн тексерудi жұмыс берушi өзінің 
меншiкті қаражаты есебiнен жүргізеді.  
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       2. Қызметкерлердi еңбек қауіпсiздігі және еңбектi қорғау мәселелерi 
бойынша оқытудың, нұсқаулық берудiң, олардың бiлiмiн тексерудің тәртібi 
мен мерзiмi еңбек қауіпсiздігi және еңбекті қорғау жөнiндегi нормативтік 
құқықтық актiлермен айқындалады.  
       3. Зиянды және қауiптi еңбек жағдайлары бар жұмысқа қабылданған 
адамдар жұмыс берушi алдын ала ұйымдастыратын оқытудан міндеттi 
тәртiппен өтедi, кейiннен еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау мәселелерi 
бойынша міндетті тексеруден өткiзiледi. Еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi 
қорғау бойынша оқытудан, нұсқаулық беруден және тексеруден алдын ала 
өтпеген қызметкерлер жұмысқа жiберiлмейдi.  

4-Тарау. Қызметкер мен жұмыс берушінің еңбек қауiпсiздiгi және 
еңбектi қорғау саласындағы құқықтары мен мiндеттерi  
       13-бап. Қызметкерлердiң еңбек қауіпсіздігіне және еңбектi қорғауға 
құқықтары  
      Қызметкердің:  
  1) еңбек қауiпсiздiгiне және еңбекті қорғауға;  
       2) жұмыс берушіден жұмыс орнындағы еңбек жағдайы мен еңбектi 
қорғаудың жай-күйi туралы, денсаулығына зиян келтiру қатерiнің бар 
екендігі туралы, сондай-ақ зиянды және (немесе) қауiптi өндiрiстік 
факторлардың әсерiнен өзiн қорғау жөнiнде қабылданған шаралар туралы 
нақты ақпараттар алуға;  
       3) өндiрiстік жарақаттануға, кәсiби ауруға немесе жұмыс iстеу 
қабiлетiн төмендетуге әкеп соқтыруы мүмкiн зиянды және (немесе) қауiптi 
өндiрiстiк факторлардың әсерiнен қорғаған жұмыс орнына;  
       4) еңбек қауiпсiздігі және еңбектi қорғау жөнiндегi заңда көзделген 
талаптарға, сондай-ақ жеке еңбек және ұжымдық шарттарға сәйкес жеке 
және ұжымдық қорғану құралдарымен, арнаулы киiммен қамтамасыз етiлyгe;  
       5) өзiнiң жұмыс орнындағы еңбек жағдайына және еңбекті қорғауға 
тексеру жүргiзуі туралы еңбек қауіпсiздігi және еңбектi қорғау жөніндегі 
уәкiлетті мемлекеттiк органға және оның аумақтық бөлімшелерiне өтiнiш 
жасауға;  
       6) еңбек қауіпсiздігі және еңбекті қорғау жағдайларын жақсартуға 
байланысты мәселелердi тексеруге және қарауға өкiлдi түрде қатысуға;  
       7) өзiнің денсаулығына немесе өмiрiне қатер төндiретiн жағдай 
туындаған кезде жұмысты орындаудан бас тартуға және бұл жөнінде тiкелей 
басшыға немесе жұмыс берушiнің өкiлiне хабарлауға;  
       8) еңбек мiндеттерiн заңда белгiленген тәртіппен қауiпсiз атқару үшiн 
қажеттi бiлiм алуға және кәсiби даярлыққа;  
       9) шарттық мiндеттердi, еңбек (қызмет) міндеттерiн заң актiлерiне 
сәйкес атқару кезінде өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеуге;  
       10) еңбек қауiпсіздiгi және еңбектi қорғау талаптарына сәйкес 
болмаудан ұйымның жұмысы тоқтатылған жағдайда жалақысының 
сақталуына;  
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       2. Қызметкерлердi еңбек қауіпсiздігі және еңбектi қорғау мәселелерi 
бойынша оқытудың, нұсқаулық берудiң, олардың бiлiмiн тексерудің тәртібi 
мен мерзiмi еңбек қауіпсiздігi және еңбекті қорғау жөнiндегi нормативтік 
құқықтық актiлермен айқындалады.  
       3. Зиянды және қауiптi еңбек жағдайлары бар жұмысқа қабылданған 
адамдар жұмыс берушi алдын ала ұйымдастыратын оқытудан міндеттi 
тәртiппен өтедi, кейiннен еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау мәселелерi 
бойынша міндетті тексеруден өткiзiледi. Еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi 
қорғау бойынша оқытудан, нұсқаулық беруден және тексеруден алдын ала 
өтпеген қызметкерлер жұмысқа жiберiлмейдi.  

4-Тарау. Қызметкер мен жұмыс берушінің еңбек қауiпсiздiгi және 
еңбектi қорғау саласындағы құқықтары мен мiндеттерi  
       13-бап. Қызметкерлердiң еңбек қауіпсіздігіне және еңбектi қорғауға 
құқықтары  
      Қызметкердің:  
  1) еңбек қауiпсiздiгiне және еңбекті қорғауға;  
       2) жұмыс берушіден жұмыс орнындағы еңбек жағдайы мен еңбектi 
қорғаудың жай-күйi туралы, денсаулығына зиян келтiру қатерiнің бар 
екендігі туралы, сондай-ақ зиянды және (немесе) қауiптi өндiрiстік 
факторлардың әсерiнен өзiн қорғау жөнiнде қабылданған шаралар туралы 
нақты ақпараттар алуға;  
       3) өндiрiстік жарақаттануға, кәсiби ауруға немесе жұмыс iстеу 
қабiлетiн төмендетуге әкеп соқтыруы мүмкiн зиянды және (немесе) қауiптi 
өндiрiстiк факторлардың әсерiнен қорғаған жұмыс орнына;  
       4) еңбек қауiпсiздігі және еңбектi қорғау жөнiндегi заңда көзделген 
талаптарға, сондай-ақ жеке еңбек және ұжымдық шарттарға сәйкес жеке 
және ұжымдық қорғану құралдарымен, арнаулы киiммен қамтамасыз етiлyгe;  
       5) өзiнiң жұмыс орнындағы еңбек жағдайына және еңбекті қорғауға 
тексеру жүргiзуі туралы еңбек қауіпсiздігi және еңбектi қорғау жөніндегі 
уәкiлетті мемлекеттiк органға және оның аумақтық бөлімшелерiне өтiнiш 
жасауға;  
       6) еңбек қауіпсiздігі және еңбекті қорғау жағдайларын жақсартуға 
байланысты мәселелердi тексеруге және қарауға өкiлдi түрде қатысуға;  
       7) өзiнің денсаулығына немесе өмiрiне қатер төндiретiн жағдай 
туындаған кезде жұмысты орындаудан бас тартуға және бұл жөнінде тiкелей 
басшыға немесе жұмыс берушiнің өкiлiне хабарлауға;  
       8) еңбек мiндеттерiн заңда белгiленген тәртіппен қауiпсiз атқару үшiн 
қажеттi бiлiм алуға және кәсiби даярлыққа;  
       9) шарттық мiндеттердi, еңбек (қызмет) міндеттерiн заң актiлерiне 
сәйкес атқару кезінде өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеуге;  
       10) еңбек қауiпсіздiгi және еңбектi қорғау талаптарына сәйкес 
болмаудан ұйымның жұмысы тоқтатылған жағдайда жалақысының 
сақталуына;  

 
 

       11) жұмыс берушiнiң еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау 
саласындағы заңсыз әрекеттеріне шағымдануға құқығы бар.  
       14-бап. Қызметкердің еңбек қауiпсіздігі және еңбектi қорғау 
саласындағы міндеттері  
Қызметкер:  
       1) еңбек қауiпсiздігі және еңбектi қорғау жөнiндегі нормалардың, 
ережелер мен нұсқаулықтардың талаптарын, сондай-ақ жұмыс берушiнiң 
өндірiстегi жұмыстарды қауіпсiз жүргiзу туралы талаптарын сақтауға;  
       2) арнаулы киiмдердi, жеке және қорғаныс құралдарын мақсатты 
пайдалануға;  
       3) өндiрiсте болған кез келген және жазатайым оқиға, кәсiби аурудың 
белгiлерi, сондай-ақ адамдардың өмiрi мен денсаулығына қатер төндiретiн 
жағдайлар туралы өзiнiң тiкелей басшысына жедел хабарлауға;  
       4) заңда көзделген жағдайларда, сондай-ақ еңбек жағдайлары өзгеше 
басқа жұмысқа ауыстырылғанда не кәсiби аурулардың белгiлерi бiлiнгенде 
міндеттi түрде алдын ала мерзiмдік (еңбек қызметi ішінде) медициналық 
байқаулардан және ауысым алдындағы медициналық куәландырудан өтуге 
мiндетті.  
       15-бап. Жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
саласындағы құқықтары  
Жұмыс берушiнің:  
       1) өзiнің өкiлеттi шегінде еңбек қауiпсiздігі және еңбектi қорғау 
мәселелерi жөнінде актiлер шығаруға; 
        2) қызметкерлерден еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау нормаларын 
сақтауды талап етуге;  
       3) жұмыс орындарында еңбек жағдайларын жасауға, қауіпсiз еңбек 
жағдайларын жасау жөнiнде paционализаторлық ұсыныстарға үлес қосқаны 
үшiн қызметкерлердi көтермелеуге; 
       4) еңбек қауiпсiздiгі және еңбектi қорғау талаптарын бұзған 
қызметкерлердi еңбек туралы заңда белгiленген тәртіппен жұмыстан 
шеттетуге және жауапкершiлiкке тартуға құқығы бар.  
       16-бап. Жұмыс берушiнің еңбек қауiпсіздігі және еңбекті қорғау 
саласындағы міндеттерi  
     Жұмыс берушi:  
       1) ұйымдарда салауатты және қауіпсiз еңбек жағдайларын қамтамасыз 
етуге;  
       2) еңбек қауiпсiздігі және еңбектi қорғау-күйiн бақылауды жүзеге 
асыруға;  
       3) ұйымның аумағында және жұмыс орындарында болуы мүмкiн 
зиянды өндiрiстiк факторлар туралы қызметкерлердi хабардар етуге;  
       4) жұмыс орындарында және технологиялық процестерде кез келген 
қатерлердi болдырмау жөнінде өндiрiстік жабдықтар мен технологиялық 
процестерге профилактика жүргiзу, оларды ауыстыру жолымен шаралар 
қабылдауға;  
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       5) жаңа жабдықтар енгiзу кезiнде техникалық прогреске сәйкес 
өндiрiстiк процестер мен жабдықтардың қауiпсiздiгi үшiн қызметкерлердi 
еңбек қауіпсiздiгінiң және еңбектi қорғаудың жаңа жағдайларына оқытуға 
және даярлауға;  
       6) еңбек қауiпсiздiгі және еңбекті қорғау жөнiндегi iс-шараларды 
әзiрлеуге және оларды ұйымда өткiзуге арналған қаражат бөлуге;  
       7) қызметкердi өзiнiң меншiктi қаражаты есебiнен арнайы киiммен, 
арнайы аяқ киiммен және зиянды және (немесе) қауіптi өндiрiстiк 
факторлардың әсерiнен қорғау үшiн жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз 
етуге әрi жеке және ұжымдық қорғану құралдарын, арнайы киiмдердi өз 
мақсатында пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыруға;  
       8) өндiрiстiк процестер мен жұмыстарды қауiпсiз жүргiзу жөнiнде 
нұсқама жүргiзуге, қызметкерлердi тиiстi нұсқамалық құжаттармен 
(нұсқаулықтармен, ережелермен, әдiснамалық сiлтемелермен) қамтамасыз 
етуге;  
       9) еңбек қауiпсiздiгi және еңбекті қорғау мәселелерi жөнiнде бiлімдерiн 
тексеруден өткiзуге әрi еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау жөніндегi 
уәкiлетті мемлекеттiк орган бекiткен ережелерге сәйкес мамандар бiлiмiн 
тексерудi ұйымдастыруға;  
       10) заңда көзделген жағдайларда, сондай-ақ еңбек жағдайлары өзгеше 
басқа жұмысқа ауыстырылғанда не кәсiби аурулардың белгiлерi бiлiнгенде 
қызметкерлердi міндетті түрде алдын ала, мерзiмдiк (еңбек қызметi iшiнде) 
медициналық байқаулардан және ауысым алдындағы медициналық 
куәландырудан өткiзуге;  

11) қызметкерлердi өз қаражаты есебiнен қажетті санитарлық-
тұрмыстық  жағдайлармен және арнайы киiмдер мен аяқ киімдердi 
профилактикалық өңдеу құралдарымен (киiм жуу, химиялық тазалау, 
жөндеу, тiгу) жуу және зарарсыздандыру материалдарымен, медициналық 
дәрi-дәрмек сандықшаларымен, сүтпен, емдеу алдын-алу тағамдарымен 
еңбек қауiпсiздігі және еңбектi қорғау жөніндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган 
белгiлейтін нормалардан төмен емес нормаларда қамтамасыз етуге;  
       12) еңбек қауiпсiздiгі және еңбек жөнiндегі уәкiлеттi мемлекеттiк 
органның және оның аумақтық бөлiмшелерінің лауазымды адамдарын 
ұйымдардағы еңбек қауіпсіздiгiне, еңбек жағдайы мен еңбектi қорғау жай-
күйiне әрi еңбек қауіпсiздігi және еңбектi қорғау туралы заңдардың 
сақталуына тексеру жүргiзуі үшін, сондай-ақ өндірiстегi жазатайым оқиғалар 
мен кәсiби ауруларды зерттеуі үшiн кедергiсiз өткiзуге; 
       13) еңбек қауіпсiздігі және еңбектi қорғау жөніндегi уәкiлетті 
мемлекеттiк органға және оның аумақтық бөлiмшелерiне ұйымдардағы еңбек 
қауiпсiздiгiнiң, еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғаудың жай-күйi туралы 
қажетті ақпарат беруге;  
       14) мемлекеттік еңбек инспекторларының нұсқамаларын қабылдауға 
және орындауға;  
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       5) жаңа жабдықтар енгiзу кезiнде техникалық прогреске сәйкес 
өндiрiстiк процестер мен жабдықтардың қауiпсiздiгi үшiн қызметкерлердi 
еңбек қауіпсiздiгінiң және еңбектi қорғаудың жаңа жағдайларына оқытуға 
және даярлауға;  
       6) еңбек қауiпсiздiгі және еңбекті қорғау жөнiндегi iс-шараларды 
әзiрлеуге және оларды ұйымда өткiзуге арналған қаражат бөлуге;  
       7) қызметкердi өзiнiң меншiктi қаражаты есебiнен арнайы киiммен, 
арнайы аяқ киiммен және зиянды және (немесе) қауіптi өндiрiстiк 
факторлардың әсерiнен қорғау үшiн жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз 
етуге әрi жеке және ұжымдық қорғану құралдарын, арнайы киiмдердi өз 
мақсатында пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыруға;  
       8) өндiрiстiк процестер мен жұмыстарды қауiпсiз жүргiзу жөнiнде 
нұсқама жүргiзуге, қызметкерлердi тиiстi нұсқамалық құжаттармен 
(нұсқаулықтармен, ережелермен, әдiснамалық сiлтемелермен) қамтамасыз 
етуге;  
       9) еңбек қауiпсiздiгi және еңбекті қорғау мәселелерi жөнiнде бiлімдерiн 
тексеруден өткiзуге әрi еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау жөніндегi 
уәкiлетті мемлекеттiк орган бекiткен ережелерге сәйкес мамандар бiлiмiн 
тексерудi ұйымдастыруға;  
       10) заңда көзделген жағдайларда, сондай-ақ еңбек жағдайлары өзгеше 
басқа жұмысқа ауыстырылғанда не кәсiби аурулардың белгiлерi бiлiнгенде 
қызметкерлердi міндетті түрде алдын ала, мерзiмдiк (еңбек қызметi iшiнде) 
медициналық байқаулардан және ауысым алдындағы медициналық 
куәландырудан өткiзуге;  

11) қызметкерлердi өз қаражаты есебiнен қажетті санитарлық-
тұрмыстық  жағдайлармен және арнайы киiмдер мен аяқ киімдердi 
профилактикалық өңдеу құралдарымен (киiм жуу, химиялық тазалау, 
жөндеу, тiгу) жуу және зарарсыздандыру материалдарымен, медициналық 
дәрi-дәрмек сандықшаларымен, сүтпен, емдеу алдын-алу тағамдарымен 
еңбек қауiпсiздігі және еңбектi қорғау жөніндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган 
белгiлейтін нормалардан төмен емес нормаларда қамтамасыз етуге;  
       12) еңбек қауiпсiздiгі және еңбек жөнiндегі уәкiлеттi мемлекеттiк 
органның және оның аумақтық бөлiмшелерінің лауазымды адамдарын 
ұйымдардағы еңбек қауіпсіздiгiне, еңбек жағдайы мен еңбектi қорғау жай-
күйiне әрi еңбек қауіпсiздігi және еңбектi қорғау туралы заңдардың 
сақталуына тексеру жүргiзуі үшін, сондай-ақ өндірiстегi жазатайым оқиғалар 
мен кәсiби ауруларды зерттеуі үшiн кедергiсiз өткiзуге; 
       13) еңбек қауіпсiздігі және еңбектi қорғау жөніндегi уәкiлетті 
мемлекеттiк органға және оның аумақтық бөлiмшелерiне ұйымдардағы еңбек 
қауiпсiздiгiнiң, еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғаудың жай-күйi туралы 
қажетті ақпарат беруге;  
       14) мемлекеттік еңбек инспекторларының нұсқамаларын қабылдауға 
және орындауға;  

 
 

       15) өндiрiстегi жазатайым оқиғаларды тiркеуi, есепке алуды және 
талдауды жүзеге асыруға;  
       16) еңбек қауiпсiздігі және еңбектi қорғау жөніндегi уәкiлетті 
мемлекеттiк орган бекiткен ережелерге сәйкес өндiрiстiк oбъектiлердi еңбек 
жағдайлары бойынша 5 жылда кемiнде бiр рет мерзiмдiк аттестаттаудан 
өткiзуге, сондай-ақ қайта құрудан, жаңғыртудан өткеннен, жаңа техника 
немесе технология орнатқаннан кейін мiндеттi аттестаттаудан өткiзуге;  
       17) қызметкердің өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды заңға 
сәйкес өтеуге; 
       18) өндiрiстегi жазатайым оқиғаларды заңда белгiленген тәртiппен 
тексерудi қамтамасыз етуге;  
       19) пайдаланудағы негізгi қорлардың бәрiн еңбек қауiпсiздігiнің және 
еңбекті қорғаудың қолданылып жүрген нормалары мен ережелерiне сәйкес 
келтiруге міндеттi.  
       2. Ұйымның қызметi мен жұмыс түрлерiнің ерекшелiгiн, аса жоғары 
қауiп көздерiнің болуын ескере отырып, жеке не ұжымдық еңбек 
шарттарында жұмыс берушінің қосымша мiндеттерi көзделуi мүмкін.  

5-Тарау. Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау жөнiндегi қызметтi 
ұйымдастыру  
       17-бап. Ұйымдардағы еңбек қауіпсіздігі және еңбектi қорғау 
қызметi  
       1. Қызметкерлер саны 100-ден асатын өндiрiстік ұйымдарда еңбек 
қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау талаптарын сақтауды қамтамасыз ету 
мақсатында жұмыс берушi еңбек қауіпсiздігі және еңбектi қорғау қызметiн 
құруға міндеттi. Еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау қызметi өзiнің 
мәртебесi жағынан негiзгi өндiрiстік қызметтерге теңестiрiледi.  
       Еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау қызметi ұйым қызметiн 
тоқтатқан жағдайда ғана жойылады. 
      2. Қызметкерлер саны 100-ге дейiнгі ұйымдарда еңбек қауiпсiздiгi және 
еңбектi қорғау жөнiндегi маманның лауазымын енгiзу туралы шешiмді 
жұмыс берушi осы ұйымның қызмет ерекшелiгiн ескере отырып қабылдайды.  
       18-бап. Еңбек қауiпсіздiгi, еңбектi қорғау және еңбек жағдайлары 
саласындағы нормативтерді әзiрлеу  
       1. Еңбек қауiпсiздігі, еңбекті қорғау және еңбек жағдайлары 
саласындағы нормативтер техникалық, технологиялық, санитарлық-
гигиеналық, биологиялық, физикалық және қызметкерлердің еңбек қызметi 
процесінде олардың өмiрi мен денсаулығын сақтауға бағытталған өзге де 
нормаларды, ереженi, рәсiмдер мен өлшемдердi белгiлейдi.  
       2. Еңбек қауiпсiздігі, еңбектi қорғау және еңбек жағдайлары саласында 
салалық нормативтердi әзiрлеудi және бекiтудi тиiстi уәкiлеттi мемлекеттік 
органдар Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен жүзеге 
асырады.  
       3. Жұмыс берушi ұйымдардағы еңбек қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және 
еңбек жағдайлары жөнiндегi нұсқаулықтарды әзiрлеудi және бекiтудi еңбек 
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қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау жөнiндегi уәкiлетті мемлекеттiк орган 
бекiткен тәртіппен жүзеге асырады.  
      19-бап. Өндірiстiк объектiлер мен өндiрiс құралдарын жобалау, 
салу және пайдалану кезінде қойылатын еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi 
қорғау талаптары  

1. Мемлекеттік стандарттардың, еңбектi қорғау жөнiндегi ережелер мен 
нормалар, санитарлық және құрылыс ережелерi мен нормаларының 
талаптарына жауап бермейтiн өндiрiстiк ғимараттар мен құрылыстарды 
жобалауға, салуға және қайта жаңғыртуға, технологияларды әзiрлеу мен 
пайдалануға, машиналар мен тетiктердi, жабдықтарды және басқа да 
бұйымдарды жасап шығаруға жол берiлмейдi.  

2. Жаңадан салынған немесе қайта жаңғыртылған өндiрiстiк 
объектiлер, өндiрiс құралдары немесе өнiмнiң басқа да түрлерi, егер олар 
еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау талаптарына, сондай-ақ санитарлық 
және құрылыс ережелерi мен нормаларының талаптарына сай келмесе 
қабылданбайды және пайдалануға берiлмейдi.  
      3. Өндірiстiк объектiлер еңбек қауіпсiздiгі және еңбектi қорғау 
жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіпке сәйкес еңбек 
жағдайлары бойынша мiндетті түрде дүркiн-дүркiн аттестаттауға жатады.  

6 - Тарау. Еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы заңдардың 
сақталуын бақылау  
       20-бап. Еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау жөнiндегi 
мониторинг  
       Жұмыс орындарындағы еңбек жағдайларын кешендi бағалау, өндірiстiк 
жарақаттануды азайту мен өндірiстегi жазатайым оқиғалардың алдын алу 
мақсатында еңбек қауіпсіздiгi және еңбектi қорғау жөнiндегі уәкiлеттi 
мемлекеттік орган мен оның аумақтық бөлiмшелерi еңбек қауіпсіздігі және 
еңбектi қорғау жөніндегi мониторингтi ұйымдастырады.  
       21-бап. Еңбек қауіпсiздiгі және еңбектi қорғау саласындағы 
мемлекеттік бақылау  
       Осы Заң мен еңбек қауіпсіздігi және еңбектi қорғау туралы 
нормативтік-құқықтық актiлердің сақталуын бақылауды Қазақстан 
Республикасының Үкiметі бекiткен Ережеге сәйкес еңбек қауiпсiздiгi және 
еңбектi қорғау жөнiндегі уәкiлетті органның мемлекеттiк еңбек инспекция 
органы жүзеге асырады.  
       22-бап. Мемлекеттiк еңбек инспекторы қызметiнің кепiлi  
       Мемлекеттік еңбек инспекторының өз құзырына сәйкес өзiнiң 
қызметтiк міндеттерін орындауына тексеру жүргізуге жiбермеу, жұмыс 
берушiнің еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау мәселелерi бойынша 
қызметі туралы қажеттi құжаттар мен ақпараттарды беруден бас тарту 
түрiнде кедергі жасайтын адамдар Қазақстан Республикасының заңына 
сәйкес жауапты болады.  
       23-бап. Мемлекеттiк еңбек инспекторларының еңбек қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету және еңбектi қорғау саласындағы құқықтары  
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қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау жөнiндегi уәкiлетті мемлекеттiк орган 
бекiткен тәртіппен жүзеге асырады.  
      19-бап. Өндірiстiк объектiлер мен өндiрiс құралдарын жобалау, 
салу және пайдалану кезінде қойылатын еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi 
қорғау талаптары  

1. Мемлекеттік стандарттардың, еңбектi қорғау жөнiндегi ережелер мен 
нормалар, санитарлық және құрылыс ережелерi мен нормаларының 
талаптарына жауап бермейтiн өндiрiстiк ғимараттар мен құрылыстарды 
жобалауға, салуға және қайта жаңғыртуға, технологияларды әзiрлеу мен 
пайдалануға, машиналар мен тетiктердi, жабдықтарды және басқа да 
бұйымдарды жасап шығаруға жол берiлмейдi.  

2. Жаңадан салынған немесе қайта жаңғыртылған өндiрiстiк 
объектiлер, өндiрiс құралдары немесе өнiмнiң басқа да түрлерi, егер олар 
еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау талаптарына, сондай-ақ санитарлық 
және құрылыс ережелерi мен нормаларының талаптарына сай келмесе 
қабылданбайды және пайдалануға берiлмейдi.  
      3. Өндірiстiк объектiлер еңбек қауіпсiздiгі және еңбектi қорғау 
жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіпке сәйкес еңбек 
жағдайлары бойынша мiндетті түрде дүркiн-дүркiн аттестаттауға жатады.  

6 - Тарау. Еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы заңдардың 
сақталуын бақылау  
       20-бап. Еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау жөнiндегi 
мониторинг  
       Жұмыс орындарындағы еңбек жағдайларын кешендi бағалау, өндірiстiк 
жарақаттануды азайту мен өндірiстегi жазатайым оқиғалардың алдын алу 
мақсатында еңбек қауіпсіздiгi және еңбектi қорғау жөнiндегі уәкiлеттi 
мемлекеттік орган мен оның аумақтық бөлiмшелерi еңбек қауіпсіздігі және 
еңбектi қорғау жөніндегi мониторингтi ұйымдастырады.  
       21-бап. Еңбек қауіпсiздiгі және еңбектi қорғау саласындағы 
мемлекеттік бақылау  
       Осы Заң мен еңбек қауіпсіздігi және еңбектi қорғау туралы 
нормативтік-құқықтық актiлердің сақталуын бақылауды Қазақстан 
Республикасының Үкiметі бекiткен Ережеге сәйкес еңбек қауiпсiздiгi және 
еңбектi қорғау жөнiндегі уәкiлетті органның мемлекеттiк еңбек инспекция 
органы жүзеге асырады.  
       22-бап. Мемлекеттiк еңбек инспекторы қызметiнің кепiлi  
       Мемлекеттік еңбек инспекторының өз құзырына сәйкес өзiнiң 
қызметтiк міндеттерін орындауына тексеру жүргізуге жiбермеу, жұмыс 
берушiнің еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау мәселелерi бойынша 
қызметі туралы қажеттi құжаттар мен ақпараттарды беруден бас тарту 
түрiнде кедергі жасайтын адамдар Қазақстан Республикасының заңына 
сәйкес жауапты болады.  
       23-бап. Мемлекеттiк еңбек инспекторларының еңбек қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету және еңбектi қорғау саласындағы құқықтары  

 
 

      Мемлекеттік еңбек инспекторларының:  
       1) белгiленген тәртіппен ресiмделген тексерiс жүргізу туралы қаулыны 
көрсеткенде осы Заңға сәйкес еңбек жағдайларына бақылауды жүзеге асыру 
мақсатында ұйымдарға барып тексерiс жүргiзуге еңбек қауiпсiздiгi мен 
еңбекті қорғау саласында заң нормаларының орындалуын тексеру 
мақсатында және өндірiстегi жазатайым оқиғаларды зерттеп тексеруге 
қатысуға;  
       2) жұмыс берушілерден, ұйымдардың лауазымды адамдарынан еңбек 
қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы заңдардың сақталу мәселелері 
жөнiнде қажетті ақпарат, құжаттар, сондай-ақ түсініктеме алуға;  
       3) Қазақстан Республикасының Әкiмшілік құқық бұзушылықтары 
туралы заңына сәйкес еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы заң 
талаптарының бұзылуына кiнәлi заңды, лауазымды және жеке тұлғаларға 
әкiмшiлiк нұсқамалар беруге және жазалар қолдануға;  
       4) қызметкерлердiң өмiрi мен денсаулығына қауiп төндiретiн еңбек 
қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау жөніндегі нормативтік құқықтық актiлердi 
бұзушылық анықталған жағдайда, жекелеген өндiрiстердi, цехтарды, 
учаскелердi, жұмыс орындары мен жабдықтарды пайдалануды осы 
бұзушылықтар жойылғанға дейiн тоқтата тұруға (тыйым салуға);  

5) жұмыс орындарында еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау 
жөніндегi нормативтiк құқықтық актiлердің талаптарына жауап бермейтiн 
арнайы киiмдердi, арнайы аяқ киiмдер мен басқа да жеке қорғаныс 
құралдарын пайдалануға тыйым салуға;  
       6) белгiленген тәртіппен оқытудан, нұсқамадан әрi еңбек қауіпсiздiгi 
және еңбектi қорғау жөніндегi ережелерге, нормалар мен нұсқаулықтарға 
бiлiмiн тексеруден, медициналық (алғашқы, ауысым алдындағы немесе 
кезеңдi) куәландырудан өтпеген, тиiсті арнайы киiмдi, арнайы аяқ киiмдi 
пайдаланбайтын әрi еңбек қауiпсiздiгі және еңбектi қорғау туралы заңды 
бұзған адамдарды жұмыстан шеттетудi талап етуге;  
       7) еңбек қауіпсiздігi және еңбектi қорғау туралы заңдардың бұзылу, 
жұмыс берушiлердің мемлекеттiк еңбек инспекторларының нұсқамаларын 
орындамау фактілері жөнiндегi ақпаратты, қуыным талаптарын және өзге де 
материалдарды тиiстi құқық қорғау және сот органдарына жiберуге;  
       8) Қазақстан Pecпубликасының заңында көзделген өзге де құқықтарды 
жүзеге асыруға құқығы бар.  
       24-бап. Мемлекеттік еңбек инспекторларының еңбек қауіпсiздiгi 
және еңбектi қорғау саласындағы міндеттерi  
Мемлекеттiк еңбек инспекторлары: 
       1) еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы заңдар талаптарының 
сақталуын бақылауды жүзеге асыруға;  
       2) еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы заңдардың сақталуына 
уақытылы, сапалы және тиiмдi тексерiстер жүргiзуге;  
       3) заң бұзушылықтардың анықталғаны туралы жұмыс берушiлердi, 
ұйымдардың басшылары мен олардың жоғары лауазымды адамдарын оларды 
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жою жөнiнде шаралар қабылдау үшiн хабардар етуге, кiнәлi адамдарды 
жауапкершілікке тарту туралы ұсыныстар енгізуге;  
       4) ұйымдардың еңбек қауіпсіздiгi және еңбектi қорғау саласындағы 
заңдарды сақтауының жай-күйiн сипаттайтын көрсеткіштердi жинауды, 
қорытындылауды, жүйеге келтiрудi және талдауды жүзеге асыруға;  
       5) еңбек қауiпсіздігі және еңбектi қорғау туралы заңдар мәселелерi 
жөнінде ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүргiзуге; 
       6) еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау саласында бақылауды жүзеге 
асырған кезде азаматтармен және қоғамдық ұйымдармен өзара әрекет 
жасауға;  
       7) заңдардың бұзылу фактілерi туралы өз құзыретi шегінде еңбек 
қауіпсіздігі және еңбектi қорғау жөніндегi уәкілеттi мемлекеттiк органды 
және басқа да мемлекеттiк органдарды хабардар етуге;  
       8) еңбек қауіпсiздігі және еңбектi қорғау саласындағы заңдардың 
бұзылу фактiлерi туралы, оның ішінде жекелеген өндiрiстердiң, цехтардың, 
учаскелердің, жұмыс орындары мен жабдықтардың пайдаланылуы 
тоқтатылған (тыйым салынған) кезде материалдар дайындауға және оларды 
құқық қорғау органдарына жiберуге;  
       9) азаматтардың, ұйымдардың еңбек қауiпсiздiгi және еңбекті қорғау 
мәселелерi жөніндегi арыздарын, өтiнiштерi мен ұсыныстарын уақытылы 
қарауға;  
       10) еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласында біліктілiк 
талаптарына сәйкес даярлық деңгейi болуға;  

11) өзінің лауазымдық өкiлеттiктерiн жүзеге асырған кезiнде алған 
мемлекеттiк, қызметтік және коммерциялық құпияларды жария етпеуге 
міндеттi.  
       25-бап. Мемлекеттiк еңбек инспекторларының еңбек қауіпсiздігін 
қамтамасыз ету және еңбектi қорғау саласындағы актілерi  
      1. Еңбек қауiпсiздiгі және еңбекті қорғау саласындағы заңдар 
талаптарының анықталған бұзушылықтарына байланысты мемлекеттiк 
бақылау нәтижелерi бойынша құқықтық әсер ету шараларын қабылдау 
мақсатында мемлекеттiк еңбек инспекторлары мынадай актiлер шығарады:  
      1) еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы Қазақстан 
Республикасының заңдары талаптарының бұзылуын болдырмау туралы;  
       еңбек жағдайлары бойынша өндiрiстiк объектілерге аттестаттау өткізу 
туралы;  
       өндірiстік объектiлер мен өндiрiстiк жабдықтарда, сондай-ақ өндiрiстiк 
процестерде жарақаттану қаупі және апаттық жағдайлар туындауын 
болдырмау үшiн еңбек қауiпсiздiгі және еңбектi қорғау жөнiнде 
профилактикалық жұмыстар жүргізу туралы;  
       жекелеген өндiрiстерді, цехтарды, учаскелерді, жұмыс орындары мен 
жабдықтарды қызметкердің өмiрi мен денсаулығына қатер төнген 
жағдайларда соттың шешiмiнсiз 3 күннен аспайтын мерзiмге, көрсетiлген 
мерзiмде міндетті түрде сотқа талап арыз берiп, пайдалануға тыйым салу 
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жою жөнiнде шаралар қабылдау үшiн хабардар етуге, кiнәлi адамдарды 
жауапкершілікке тарту туралы ұсыныстар енгізуге;  
       4) ұйымдардың еңбек қауіпсіздiгi және еңбектi қорғау саласындағы 
заңдарды сақтауының жай-күйiн сипаттайтын көрсеткіштердi жинауды, 
қорытындылауды, жүйеге келтiрудi және талдауды жүзеге асыруға;  
       5) еңбек қауiпсіздігі және еңбектi қорғау туралы заңдар мәселелерi 
жөнінде ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүргiзуге; 
       6) еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау саласында бақылауды жүзеге 
асырған кезде азаматтармен және қоғамдық ұйымдармен өзара әрекет 
жасауға;  
       7) заңдардың бұзылу фактілерi туралы өз құзыретi шегінде еңбек 
қауіпсіздігі және еңбектi қорғау жөніндегi уәкілеттi мемлекеттiк органды 
және басқа да мемлекеттiк органдарды хабардар етуге;  
       8) еңбек қауіпсiздігі және еңбектi қорғау саласындағы заңдардың 
бұзылу фактiлерi туралы, оның ішінде жекелеген өндiрiстердiң, цехтардың, 
учаскелердің, жұмыс орындары мен жабдықтардың пайдаланылуы 
тоқтатылған (тыйым салынған) кезде материалдар дайындауға және оларды 
құқық қорғау органдарына жiберуге;  
       9) азаматтардың, ұйымдардың еңбек қауiпсiздiгi және еңбекті қорғау 
мәселелерi жөніндегi арыздарын, өтiнiштерi мен ұсыныстарын уақытылы 
қарауға;  
       10) еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласында біліктілiк 
талаптарына сәйкес даярлық деңгейi болуға;  

11) өзінің лауазымдық өкiлеттiктерiн жүзеге асырған кезiнде алған 
мемлекеттiк, қызметтік және коммерциялық құпияларды жария етпеуге 
міндеттi.  
       25-бап. Мемлекеттiк еңбек инспекторларының еңбек қауіпсiздігін 
қамтамасыз ету және еңбектi қорғау саласындағы актілерi  
      1. Еңбек қауiпсiздiгі және еңбекті қорғау саласындағы заңдар 
талаптарының анықталған бұзушылықтарына байланысты мемлекеттiк 
бақылау нәтижелерi бойынша құқықтық әсер ету шараларын қабылдау 
мақсатында мемлекеттiк еңбек инспекторлары мынадай актiлер шығарады:  
      1) еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы Қазақстан 
Республикасының заңдары талаптарының бұзылуын болдырмау туралы;  
       еңбек жағдайлары бойынша өндiрiстiк объектілерге аттестаттау өткізу 
туралы;  
       өндірiстік объектiлер мен өндiрiстiк жабдықтарда, сондай-ақ өндiрiстiк 
процестерде жарақаттану қаупі және апаттық жағдайлар туындауын 
болдырмау үшiн еңбек қауiпсiздiгі және еңбектi қорғау жөнiнде 
профилактикалық жұмыстар жүргізу туралы;  
       жекелеген өндiрiстерді, цехтарды, учаскелерді, жұмыс орындары мен 
жабдықтарды қызметкердің өмiрi мен денсаулығына қатер төнген 
жағдайларда соттың шешiмiнсiз 3 күннен аспайтын мерзiмге, көрсетiлген 
мерзiмде міндетті түрде сотқа талап арыз берiп, пайдалануға тыйым салу 

 
 

және тоқтата тұру туралы нұсқама. Бұл ретте қызметтi тоқтату немесе тыйым 
салу туралы акт анықталған бұзушылықтар жойылғанға дейiн немесе сот 
шешiмi шығарылғанға дейiн қолданылады;  
       2) еңбек қауiпсiздігі және еңбектi қорғау саласында Қазақстан 
Республикасының заңдары бұзылған жағдайда Қазақстан Республикасының 
заңына сәйкес әкiмшiлiк жауапкершіліккe тарту туралы қаулы.  
       2. Актілердің нысандарын, оларды жасау және беру тәртібiн еңбек 
қауіпсіздігі және еңбектi қорғау жөнiндегі уәкілеттi мемлекеттік орган 
бекiтедi.  
       3. Мемлекеттік еңбек инспекторларының актiлерiн жеке және заңды 
тұлғалар орындауға міндеттi.  
      26-бап. Мемлекеттiк еңбек инспекторларының әрекеттеріне 
(әрекетсіздігіне) шағым жасау  
       Мемлекеттiк еңбек инспекторларының әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне) 
жеке және заңды тұлғалар мемлекеттік еңбек инспекторының жоғарғы 
органдарына және (немесе) сотқа шағымдана алады.  
       Қазақстан Pecпубликасының Бас мемлекеттiк еңбек инспекторының 
әрекетiне сотқа шағым жасауға болады.  
       Шағым жасау мемлекеттiк еңбек инспекторлары берген актiлердің 
орындалуын тоқтатпайды.  
       27-бап. Мемлекеттiк еңбек инспекторларынан жауапкершiлігi  
       Мемлекеттiк еңбек инспекторлары лауазымдық міндеттерін орындау 
кезiнде өкiлетiн асыра пайдаланғаны және негiзсiз шаралар қолданғаны үшiн 
Қазақстан Pecпубликасының қолданылып жүрген заңымен белгiленген 
тәртіппен жауапты болады.  
       28-бап. Еңбек қауiпсiздiгі және еңбектi қорғау саласындағы 
қоғамдық бақылау  
       1. Еңбек қауіпсіздігі және еңбектi қорғау саласындағы қоғамдық 
бақылауды ұйымдарда қызметкерлер мен жұмыс берушiлер өкілдерi еңбектi 
қорғау жөнiндегі комитет (комиссиялар) құру жолымен жүзеге асырады. 
Олардың құрамына жұмыс берушiлер мен қызметкерлер өкілдерi тепе-теңдiк 
негізде енедi.  

2. Еңбектi қорғау жөнiндегi комитет (комиссия) өндiрiстiк жарақаттану 
мен кәсiптiк сырқаттанудың алдын алу мақсатында еңбек қауiпсiздігі және 
еңбектi қорғау саласындағы қоғамдық бақылауды жұмыс орындарында 
жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.  
       3. Еңбектi қорғау жөніндегі комитет (комиссия) еңбек қауiпсiздiгi және 
еңбектi қорғау жөніндегi iс-шараларды әзiрлеуге қатысады, сондай-ақ еңбек 
қауiпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ұжымдық шартта көзделген, 
Қазақстан Pecпубликасының заңдарына қайшы келмейтiн өзге де қызметтi 
жүзеге асырады.  

7-Тарау. Қорытынды ережелер  
       29-бап. Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы 
заңдарды бұзғаны үшін жауапкершiлiк  



284
 

 

       Еңбек қауiпсiздiгі және еңбектi қорғау туралы Қазақстан Республикасы 
заңдарының бұзылуына кiнәлi адамдар Қазақстан Республикасының заң 
актілерiне сәйкес жауапты болады.  
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       Еңбек қауiпсiздiгі және еңбектi қорғау туралы Қазақстан Республикасы 
заңдарының бұзылуына кiнәлi адамдар Қазақстан Республикасының заң 
актілерiне сәйкес жауапты болады.  
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