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With the rapid development of China's economy, the natural gas demands to be increased year by year. 

In order to meet the natural gas supply demanding, natural gas pipeline network construction continues to 

expand, and the pipeline continues to grow. As the pipe network expansion and pipeline growing, pipeline 

leakage accidents have increased. Therefore, in order to reduce leakage accidents and effectively prevent 

the major security incidents as well as ensure safety of people's lives and property, safe and reliable natural 

gas leak detection and positioning system is market demand.This paper aims to design a new set of natural 

gas pipeline leak detection model device by introducing a new detection method and applying a selective 

detection function of the membrane. By using the theoretical and experimental methods, the new detection 

model Leak detection and positioning technologycan achieve the functions of leakage monitoring, leak 

location and so on. In the application of GPRS remote tool, it can also sent the signals of leak points and 

exact leak locations collected to control center to achieve online remote control. The model can further 

promote the development China's natural gas pipeline network leakage detection technology and industry. 
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Газотранспортна система є одним з найскладніших об'єктів паливно-енергетичного комплексу, 

тому питання пов'язані з підвищенням ефективності її експлуатації і якості забезпечення надійності і, 

відповідно, діагностування її об'єктів є актуальними, особливо з урахуванням постійного збільшення 

термінів експлуатації. У рішеннях питань такого роду важлива роль відводиться управлінню 

цілісністю і централізованого моніторингу фактичного технічного стану об'єктів магістральних 

газопроводів (МГ). Тому, свого часу, за завданням тодішнього ще АТ "Укргазпром" та 

"Трубопровідною інтеграційною компанією" спільно з угорською фірмою-розробником програмного 

забезпечення "РІ LINE", була розроблена концепція і введена в експлуатацію на основі географічної 

інформаційної системи (ГІС) система паспортизації та технічного моніторингу лінійної частини МГ 
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