
ROAIMS  БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАНЫҢ НЕГІЗІНДЕ 
«ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ҚҰБЫРЫ» ЖШС МАГИСТРАЛЬДЫ 
МҰНАЙ ҚҰБЫРЛАРЫ ТҰТАСТЫҒЫН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН   
ЕНГІЗУ НӘТИЖЕЛЕРІ МЕН ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 

  



 
 
           
             Қазіргі уақытта қаржылық, ресурстық және ұйымдастырушылық-техникалық 
шектеулер жағдайында, сондай-ақ негізгі құралдардың тозуы, оның жылдық және 
технологиялық әртүрлілігі, нормадан тыс жүктеме режиміндегі құбырлардың жұмысы 
секілді объективті факторлар жиынтығында өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын 
қамтамасыз ету кезінде, қауіп-бағдарлы көзқарасқа негізделген техникалық қызмет 
көрсету және жөндеуге (ТҚжЖ) жұмсалатын шығындарды оңтайландырудың мәселесі 
өзекті болып отыр.   
          Бұл тәсіл өнеркәсіптік қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау және Қазақстан 
Республикасының басқа да заңнамалық актілері саласындағы заңнаманың соңғы 
өзгерістерін толығымен көрсетеді. 
          Жоғарыда көрсетілген міндеттерді шешу үшін «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС 
РОЗЕН компаниясы әзірлеген және Қазақстан Республикасының заңнамасының 
талаптарына бейімделген ROAIMS бағдарламалық жасақтаманың базасына негізделген 
мұнай құбырларының тұтастығын басқару жүйесін (ҚТБЖ) енгізеді, ол тікелей өндірістік 
активтерді пайдалану барысында олардың техникалық жағдайын және тәуекелді - 
ақаулары бар құбырлардың қалдық қолданысын есептеу, олардың кінәсі бойынша 
функционалдық бас тартулар мен бұзушылықтардың ықтимал түрлері мен салдарын 
бағалауға  мүмкіндік береді.   
            Бұл ақпарат алдын-ала қолданылатын іс-шараларды жоспарлау үшін негіз болып 
табылады, оның уақтылы жүзеге асырылуы апаттық және жоспардан тыс жөндеу санын 
азайтуға, өнеркәсіптік қауіпсіздікті арттыруға, қоршаған ортаға кері әсердің салдарын, 
сақтандыру шығындарына және басқа да тәуекелдерді барынша азайтуға мүмкіндік 
береді.  



 
 ҚТБЖ-НЫ ЕНГІЗУДІҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ   

 Деректерді жинау, сақтау және өңдеу жүйесі бар корпоративтік 
ортаға біріктірілген бірыңғай геоақпараттық кеңістік; 

 
  Бірыңғай әдіснамалық негізде құбырлардың техникалық жай-күйін 

және тұтастығын басқару бойынша шешімдер қабылдаудың анық 
механизмі; 

 
 Құбырлардың нақты жағдайынан, пайдалану жағдайынан, қоршаған 

ортадан, өндірістік жоспарлардан және шектеулерден шыға отыра, 
ТҚжҚ жоспарлауға тәуекелдік-бағдарланған тәсіл.  



АН-2 Әуе кемесі 

 AG «Leica geosystems» өндірген ADS-40 әуетүсірім кешені 

Серіктестік 2015 жылдан бастап, ҚТБЖ-ны енгізу шаралары 
шеңберінде бірқатар шараларды жүзеге асырды.    

 Мұнай құбырлары мен оның маңайындағы объектілердің әуеғарыштық 
фототүсірілімдері жүзеге асырылды.   



Мұнай құбырлары мен оның маңайындағы объектілердің әуеғарыштық фототүсірілімдері жүзеге 
асырылды, нәтижесінде объектілер туралы өзекті деректер мен мейлінше жоғары сападағы 
фототүсірілімдер жасалды.  

Ашық дереккөздері (Google Earth және т.б.) материалдары негізіндегі МҚ трассасы  ғарыштықтүсірілімінің фрагменттері  
-  түсірім сапасы төмен және өзектілігі төмен ақпарат.   



 0.20 м  ден  0.50 м дейінгі 
аймақтың суреті 



Әуеғарыштық түсірілім материалдары бойынша МҚ негізінің  геокеңістік 
негізі жасалды.  



Электрометриялық 
зерттеулер 

Құбырішілік 
диагностика 

Құжаттар 
Сертификаттар 

Атқарушылық 
құжаттама 

Жөндеу және 
авариялар 
бойынша  
деректер 

Жобалық 
құжаттарма 

… 

  БД ROAIMS 
шаблондары 

МҚ бастапқы деректерді жинау және біріктіру 



МҚ бастапқы деректерін жинау және біріктіру. 



PODS 
ОСМД* 

ROAIMS БЖ-ға деректерді енгізу жүргізілді 

*  Деректердің Ашық 
Стандартты Моделі   



ROAIMS БЖ-ға  әуетүсірілім материалын енгізу жүргізілді 



ROAIMS БЖ-ға енгізілген деректерді, соның ішінде әр 
жылдардағы құбырішілік диагностика (ҚІД) 
қорытындыларын қосу жүргізілді.  



ASME халықаралық стандарттарға сәйкес,  ағымдағы және 
болжанған мерзімге коррозиялық ақаулардың қауіптілік 
деңгейіне бағалау жүргізілді. 

  

Остаточный ресурс 



ASME халықаралық стандарттарға сәйкес,  ағымдағы және 
болжанған мерзімге коррозиялық ақаулардың қауіптілік 
деңгейіне бағалау жүргізілді. 

Критические дефекты 
отсутствуют 



 МҚ-ның «құбыр-жер» қорғаныш әлеуетін өлшеу 
қорытындысына кешенді талдау жүргізілді.    

Распределение защитного потенциала 

Изменение толщины стенки труб по ВТД и исп. документации 

Распределение дефектов по глубине и с учетом профиля трубы 

Потенциально опасные участки МН 



API 1160 стандартына сәйкес,  МҚ-да апаттың орын алу 
ықтималдығына есептеулер жүргізілді.   

 МҚ тұтастығының 9 қауіпі бойынша істен шығу  ықтималдығын үлестіру  

МҚ трасса бойында істен шығу  ықтималдығын үлестіру 



МҚ-дағы апаттың  4 сценарийі бойынша ықтимал шығынның 
есебі жасалды   

1 

2 

3 

1 Зақымдаушы факторлар аумағын анықтау   

2 Аумақтағы ақауы бар объектілердің ықтимал санын  бағалау    

3 Залалдың есебі 



Әуефототүсірілім материалдары бойынша зақымдалған 
аумақта орналасқан 20 000 астам табиғат объектілері 
ROAIMS БЖ-ға сәйкестендірілді.   



МҚ әуефототүсірілім материалдары бойынша зақымдалған 
аумақта орналасқан 2500 техногенді объектілер  ROAIMS 
БЖ-ға сәйкестендірілді.   

 



Зақымдалу аумағы≈ 250 м  

Зақымдалу аумағы≈ 100 
м  

Зақымдалу аумағы < 25 
м  

МҚ-дағы апаттың  4  сценарийі бойынша ықтимал шығынның 
есебі жасалды   



 МҚ-дағы техногендік тәуекел есептелді   

Істен шығу  
ықтималдығы (PoF) 

Істен шығудың 
зардабы(СoF) 

Техногендік тәуекел (R) 



 Қауіпті аймақ (Әлеуетті қауіпті аймақ): мұнай құбыры  тұтастығының бұзылуы 
нәтижесінде  төтенше сезімтал аймаққа,  тығыз орналасқан  және басқа да елді 
мекендерге және  кеме жолындағы аумаққа кері әсерін тигізуі мүмкін аймақ.  [API 
1160  «Сұйық, қауіпті заттарды тасымалдайтын мұнай құбырларының 
тұтастығын басқару »,  3.1 т.] 

API 1160 стандарттарына сәйкес,  МҚ  учаскелерінің 
қауіпті аймағы анықталып, ROAIMS БЖ-ға енгізілді. 

    



Қауіпті аймақ 

Қауіпті аймақ  

 МҚ учаскелерінің қауіпті аймағы сәйкестендірілді   



 МҚ-дағы апаттардың тәуекелін төмендету бойынша 
ұсыныстар әзірленді.    

Іс-шаралар жоспары 13 шараны 
қамтиды, олар:  
-  МҚ тұтастығына, ең маңызды 
қауіптерге, соның ішінде «3 
адамның ықпалына» жолданған; 
- көбінесе апаттың алдын 

алуға бағытталған (оның 
пайда болу мүмкіндігін 
азайту); 

- қауіпті аймақтардың 
орналасуын ескере отырып, 
тәуекелдер (критерийлік) 
көрсеткіштері бойынша 
сараланған; 

- МҚ апаттық тәуекелін 60%-ға 
төмендетуді қамтамасыз 
етеді. 

 

Іс-шараны жүзеге 
асырғанға дейін 

Іс-шараны жүзеге 
асырғанан кейін 



ҚТБЖ-ны ДАМЫТУ ЖӘНЕ ОҢТАЙЛАНДЫРУ БОЙЫНША 
«ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ҚҰБЫРЫ» ЖШС-НЫҢ АЛҒА ҚОЙҒАН 

ЖОСПАРЫ   

БЖ функционалдық мүмкіндіктерін 
кеңейту: 

- МҚ жинақталған тәжірибені ескере 
отырып, тәуекел үлгісінің параметрлерін 
конфигурациялау.  

- Геометриядағы ақауларды бағалау 
бөлігінде «Ақауларды бағалау» 
модулінің функционалын кеңейту. 

- Жөнделген ақаулар бойынша жиынтық 
деректерді автоматты түрде 
қалыптастыру бөлігінде функционалды 
кеңейту.  



• Жер үсті 
маркерлерін  
орнату және 
геодезиялық 
байлау   

• IMU  
(интерциалды 
өлшеу модулі) 
жүйесін 
пайдалана 
отырып ҚІД  

• Геометрия 
және металдың 
бұзылуы 
бойынша 
деректерді 
түсіндіру 

• Қорытынды 
есеп 

• Қашықтан 
бақылау 

• МҚ-ның тасқын 
қауіпі бар 
учаскелерін 
анықтау   

• Табиғат  
процесстерінің 
әсерінен мұнай 
құбырының  
жылжуын талдау   

• Себебін анықтау үшін 
геокеңістіктік 
ақпаратты талдау 

• Табиғат 
процесстерінің кері 
әсерінен  учаскелерді 
оқшаулау   

• Бұрылыстың 
қауіптілік шамасын 
анықтау   

• МКЭ модельдеу, 
төзімділік пен 
орнықтылық есептері   

• Белгілі бір учаскенің 
ерекшеліктері есепке 
алынған іс-шара 
жоспары 

ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ БАҒАЛАУДЫҢ КӨПДЕҢГЕЙЛІК ТӘСІЛІ  

ЗЕРТТЕУ ТҮСІНДІРУ   1-ДЕҢГЕЙ 
БАҚЫЛАУ 

 2-ДЕҢГЕЙ 
ТАЛДАУ 

 3-ДЕҢГЕЙ 
БАҒАЛАУ 

МҚ тұрақты жұмыс істеуіне  табиғат процесстерінің әсерін 
бағалау  



  1-деңгей –  табиғат процесстерінің әсер ету 
ауқымын анықтау мақсатында МҚ трасса 
бойындағы тасқын жағдайын шұғыл түрде 
спутниктік бақылау. 

МҚ-ның тұрақты жұмыс жасауына табиғат процесстерінің 
әсерін бағалау 



 2-деңгей  –  ҚІД (навигациялық 
модульмен) деректері бойынша  
табиғат әсерінен бұзылған  
аумақты оқшаулау және 
әуеғарыштық түсірілімдердің 
кеңістіктік-уақыттық талдауы  

МҚ-ның тұрақты жұмыс жасауына табиғат процесстерінің 
әсерін бағалау 

Жоспар 

Профиль 

Қысым 

Тасқын қауіпі бар аумақ 



Күш түсу 

3-деңгей –  жекелеген аумақтың толық талдауы ( күш түсуі мен 
әсердің қол жетімділігін бағалау) 

 МҚ тұрақты қызметіне табиғат процесстерінің әсерін 
бағалау 



 ROAIMS Management Dashboard ақпараттық-талдау басқару 
панелін енгізу 

Басшылық тарапына ROAIMS 
ақпараттық панелі  МҚ техникалық 
жағдайына  кеңейтілген ақпаратқа 
шұғыл қол жетімділікті ұсынады. 
Ақпараттық панелдің стационарлы 
компьютерде, смартфонда немесе 
планшетте іске қосылатын интерактивті 
дисплейі бар.   
 3 компоненті бар: 
• негізгі көрсеткіштерді қарау терезесі;  
• мұнай құбырларының параметрлерін 

қарау терезесі;   
• мұнай құбыры учаскесін толық 

қарауға арналған ГАЖ 
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