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Ежегодно в мире при эксплуатации газопроводов – прежде всего магистральных 
– происходит их разрушение. В этой связи теряется около 100 млрд м3 газа со 
стоимостью в десятки млрд долл. США. И, как следствие, происходит загряз-
нение окружающей среды метаном, т.е. продуктом транспортировки. Данные 
факты являются одной из существенных причин, влияющих на скорость роста 
потепления, переживаемого нашей планетой. И потому сокращение выбросов 
метана и есть самый быстрый способ снижения скорости вышеназванного 
процесса потепления. Эксплуатационные потери метана через негерметичности 
соединений, запорной арматуры, коррозионные повреждения и другие, повышают 
риск возникновения взрывоопасных ситуаций. С целью предупреждения подобных 
явлений в АО «КазТрансГаз» проводятся масштабные диагностические работы на 
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всех магистральных газопроводах Республики Казахстан. Обследования проводятся, 
прежде всего, детекторами метана различной конструкции. В статье рассмотрены 
разработанные нашими специалистами технологии, установки и их использование 
на различных видах транспорта: вертолет, автомобиль. Кроме того, для локального 
поиска утечек метана на крановых площадках широко используется дистанционный 
лазерный детектор метана RMLD. Совершенствование методик диагностического 
обследования позволяет предупреждать аварийные ситуации на магистральных 
газопроводах и обеспечивает технологическую и экологическую безопасность в 
нефтегазовой отрасли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метан, магистральный газопровод, детектор метана, 
утечки газа, диагностическое обследование, диодно-лазерная спектроскопия
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Әлемде жыл сайын пайдалану кезінде, ең алдымен магистралды газ құбырларын пай-
далану кезінде, құбырлар бұзылады. Осыған байланысты, құны ондаған миллиард доллар 
тұратын, шамамен 100 миллиард текше метр газ жоғалады. Осының салдарынан қоршаған 
орта метанмен, дәлірек айтқанда тасымалдау өнімімен ластанады. Осы фактілер жер 
бетіндегі жылыну жылдамдығының өсуіне әкелетін елеулі әсер ететін себеп болып табы-
лады. Сондықтан да метан шығарындыларын азайту, жоғарыда аталған жердің жылыну 
процессін төмендетудің ең тиімді және жылдам жолы болып табылады. Жапқыш арматура 
қоспаларының тесілуі, коррозиялық зақымдану және басқа да ақаулықтар арқылы метанның 
пайдаланулық жоғалымдар салдарынан, жарылысқауіпті жағдайлардың пайда болу қаупі 
туындайды. Осындай жағдайларды алдын алу мақсатында, «Қазтрансгаз» АҚ Қазақстан 
Республикасының барлық магистралды газ құбырларында ауқымды диагностикалық 
жұмыстарын өткізеді. Зерттеулер ең алдымен, әр түрлі конструкциялы метан детек-
торларымен жүргізіледі. Мақалада біздің мамандар әзірлеген технологиялар, оларды ор-
нату және әр түрлі көлік түрлерінде: тікұшақта, автокөлікте пайдалану қарастырылған. 
Сонымен қатар, кран алаңдарында метанның шығып кетуін жергілікті табу үшін, RMLD 
метанның қашықтық лазерлік детекторы кеңінен қолданылады. Диагностикалық тексеру 
әдістемелерін жетілдіру магистралдық газ құбырларында апаттық жағдайларды алдын 
алу және мұнай-газ саласында технологиялық және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету мүмкіндігін береді. 
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There is a main gas pipeline destruction during operation every year in the world. In this con-
nection, about 100 billion cubic meters of gas are lost with a cost of tens of billions of dollars. As a 
result, there is a pollution of the environment with methane, which is the product of transportation. 
These facts are one of the significant factors affecting the growth of warming experienced by 
our planet. Therefore, reducing methane emissions is the fastest way to reduce the speed of the 
above-mentioned warming process. The operational losses of methane through leakage of joints, 
stop valves, corrosion damage and others, increase the risk of explosive situations. In order to 
prevent such phenomena, «KazTransGas» JSC conducts large-scale diagnostic works on all main 
gas pipelines of the Republic of Kazakhstan. Primarily methane detectors of various designs carry 
out surveys. The technologies developed by our specialists, their installations and their application 
on various transports (helicopter, car) are considered in the article. In addition, a remote laser meth-
ane detector RMLD is widely used for local methane leak detection at crane sites. Improvement of 
diagnostic testing techniques allows to prevent emergency situations on main gas pipelines and 
provide technological and environmental safety in the oil and gas industry. 

KEY WORDS: methane, main gas pipeline, methane detector, gas leakage, diagnostic ex-
amination, diode-laser spectroscopy
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