
Մեր Aliso Canyon բնական գազի պահեստարանից 
արտահոսքից անցած մեկ տարվա ընթացքում, մենք 
ջանքեր ենք գործադրել պահպանելու անվտանգ 
գործելակերպի ամենաբարձր չափանիշները 
մեր աշխատակիցների, մեր հաճախորդների և 
համայնքների համար, որոնց մենք սպասարկում 
ենք։ Ահա, թե ինչ կարող եք ակնկալել մեզանից։ 

ԱՄՐԱՊՆԴԵԼ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԸ
SoCalGas®-ը Aliso Canyon-ում իրականացրել է 

ենթակառուցվածքների, տեխնոլոգիաների և անվտանգության 

համակողմանի բարելավումներ։ Մենք շարունակում ենք 

էական առաջընթաց արձանագրել Կալիֆորնիայի Նավթի, 

գազի և գեոթերմալ ռեսուրսների բաժնի (Division of Oil, 

Gas, and Geothermal Resources, DOGGR) կողմից պահանջվող 

Անվտանգության համակողմանի ուսումնասիրությունը 

ավարտին հասցնելու հարցում։  

• Յուրաքանչյուր հաստատված հորի ներքին խողովակները 

փոխարինվել են։ Ընդհանուր առմամբ՝ տեղադրվել են 

ավելի քան 40 մղոն նոր պողպատե խողովակներ

• Նոր ներքին խողովակների շուրջ ֆիզիկական արգելքները 

կամ պատյանները պոտենցիալ արտահոսքի դեմ 

երկրորդական պաշտպանություն կտրամադրեն

• Այժմ բնական գազի մղումը և ներարկումը տեղի կունենա 

միայն հորերում նոր տեղադրված խողովակների 

միջոցով, որոնք անցել են բոլոր թեստերը և հաստատվել 

են DOGGR-ի կողմից։ 

Համաձայն ուրբաթ օրը, 2016թ. հոկտեմբերի 7-ին DOGGR-ին երկու 

շաբաթը մեկ ներկայացվող հաշվետվության, պահեստարանի 

27 պահեստային հորեր անցել են DOGGR-ի կողմից պահանջվող 

Անվտանգության համակողմանի ուսումնասիրությունը։ Ինը 

հոր ներկայումս գտնվում են դիագնոստիկ թեստավորման 

երկրորդ փուլում։ Յոթանասուն ութ հոր ժամանակավորապես 

և մեխանիկորեն զմռսվել և մեկուսացվել են պահեստարանի 

ռեզերվուարից մինչև հետագա թեստավորման ավարտը։ 

Հաջորդ հաշվետվությունը DOGGR-ին կուղարկվի ուրբաթ 

օրը, հոկտեմբերի 21-ին։ Նախքան հորը կօգտագործվի 

ներարկումների համար, այն պետք է անցնի հետևյալ թեստերը՝    

1.  Ջերմաստիճան

2. Աղմուկ

3. Ուլտրաձայնային պատկերում

4. Ցեմենտային կապեր

5. Մագնիսական հոսքի արտահոսք

6. Բազմաթևքային կալիպեր

7. Հորի պատյանի հիդրո-ճնշման թեստ

8. Ներքին խողովակի հիդրո-ճնշման թեստ

Զննման ընթացքում ժամանակավորապես զմռսված 

հորերը լցված են հեղուկով, ինչը տրամադրում է լրացուցիչ 

պաշտպանություն, ի հավելումն դրանք մեխանիկորեն 

զմռսելուց և մեկուսացնելուց պահեստարանի ճնշումից։

Այս ժամանակավորապես զմռսված հորերի ամենօրյա 

դիտարկումները կշարունակվեն, և նրանցում ճնշման 

փոփոխությունները ենթարկվում են շարունակական 

դիտարկման։   

ԴԻՏԱՐԿԵԼ ՎԱՂ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ  
ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
Ի հավելումն մեր ենթակառուցվածքների ամրապնդման, 

մենք Aliso Canyon-ում գործի ենք դնում նաև մի շարք 

տեխնոլոգիական և անվտանգության բարելավումներ, 

ներառյալ՝

• Պարսպի երկայնքով նոր ինֆրակարմիր դիտարկման 

համակարգ

• 24 ժամ աշխատող գործառնությունների կենտրոն 

• Հորերի տարածքի ամենօրյա ինֆրակարմիր վիդեո 

սկանավորում

• Հորերի ճնշումը շարունակական դիտարկող 

տեխնոլոգիաներ

• Օրը երկու անգամ իրականացվող պարեկություն

• Ամենօրյա անվտանգության և սարքավորումների 

ստուգումներ
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Si desea obtener esta información en español visite el sitio web AlisoUpdates.com.
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ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՄԱՏՉԵԼԻ ԵՎ ԱՐԱԳ
ALISO CANYON ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

Porter Ranch համայնքի հետ հաղորդակցությունն ամրապնդելու 

համար, մենք հիմնել ենք Aliso Canyon համայնքի նոր 

Խորհրդատվական խորհուրդ, որը բաղկացած է Porter Ranch  

տարածքի տարբեր վայրերի բնակիչներից, գործարարների 

և համայնքի առաջնորդներից, ինչպես նաև կրոնական 

կազմակերպությունների, Լոս Անջելեսի Ոստիկանության 

բաժնի և Լոս Անջելեսի Հրշեջ բաժնի և այլ շահագրգիռ կողմերի 

ներկայացուցիչներից։   

ՕԴԻ ՈՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Գործի է դրվել նաև օդի որակի ծանուցումների համակարգ, 

որը բնակիչներին հնարավորություն է ընձեռնում արագ 

տեղեկություններ ստանալ հեռախոսազանգի, տեքստային 

հաղորդագրության և/կամ էլ.նամակի միջոցով բնական 

գազի հայտարարելի արտահոսքի դեպքում։ Համայնքի 

անդամները կարող են գրանցվել ծանուցումների համար՝ 

այցելելով socalgas.com/airqualitynotifications կայքը կամ 

զանգահարելով 1-877-238-0092 հեռախոսահամարով։  

SOCALGAS.COM

Բոլոր այս և Aliso Canyon-ի վերաբերյալ հավելյալ 

տեղեկությունների համար այցելեք socalgas.com/alisoupdates 

կայքը։

Երբ SoCalGas-ը համապատասխանի Անվտանգության 

համակողմանի ուսումնասիրության բոլոր պահանջներին, 

ընկերությունը կխնդրի կարգավորող մարմինների 

հաստատում՝ պահեստարանում բնական գազի պաշարները 

լրացնելու համար, որպեսզի աջակցենք տարածաշրջանի 

ջեռուցման, սննդի պատրաստման և էլեկտրաէներգիայի 

կարիքների բավարարմանը։  

ԻՄԱՑԵՔ ԱՎԵԼԻՆ

• Aliso Canyon-ի կարևորությունը 
www.youtube.com/watch?v=_037TQTd6E8

• Aliso Canyon-ի հորերի ուսումնասիրությունը  
www.youtube.com/watch?v=mTRlZkWD3VE

• Aliso Canyon-ի գործառնական բարելավումները 
www.youtube.com/watch?v=QoWMoPd4viw


