
ALISO CANYON
ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԶԵԿՈՒՅՑ

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

Ո՞րն է SS25 հորում բնական գազի արտահոսքի հիմնական պատճառի հետաքննության 
կարգավիճակը։

SoCalGas-ը շարունակում է աջակցել Կալիֆորնիայի Հանրային կոմունալ ծառայությունների 
հանձնաժողովին կից՝ Նավթի, գազի և գեոթերմալ ռեսուրսների բաժնի (DOGGR)՝ Aliso Canyon-
ում արտահոսքի բուն պատճառների բացահայտման աշխատանքներին։  Հետաքննությունն 
ակնկալվում է ավարտել  2017 թվականի առաջին կեսին, սակայն ժամկետի վերջնական որոշումը 
մնում է Կալիֆորնիայի հանրային կոմունալ ծառայությունների հանձնաժողովի Անվտանգության և 
պարտադրման բաժնի և DOGGR-ի վերահսկողության ներքո։ 

Արդյոք անվտա՞նգ է ALISO CANYON պահեստարանի շահագործումը մինչև բուն 
պատճառների բացահայտումը։

Նահանգային նոր օրենքների և կանոնակարգի, ինչպես նաև Էներգետիկայի նախարարության և 
Խողովակաշարերի և վնասակար նյութերի անվտանգության վարչության (PHMSA) խորհուրդների 

համաձայն՝ SoCalGas®-ը լայնածավալ կերպով  ամրապնդել է Aliso Canyon-ի ենթակառուցվածքը, 
տեխնոլոգիան և անվտանգությունը։ Ընկերությունը կանոնակարգային թույլտվություն է 
հայցել՝ Aliso Canyon պահեստարանի անվտանգ հորերում գազամղում իրականացնելու և գազի 
պաշարները համալրելու համար, որպեսզի ապահովի Հարավային Կալիֆորնիայի բնակիչների և 
ձեռնարկությունների ջեռուցման, սննդի պատրաստման և էլեկտրամատակարարման հետ կապված 
կարիքները։

Անցյալ տարվա ընթացքում ընկերությունը լայնածավալ նյութական նորոգումներ է կատարել և 
կիրառել առաջադեմ տեխնոլոգիաներ՝ Aliso Canyon-ում անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ 
Այս նորոգումներն ամրապնդել են պահեստարանի ենթակառուցվածքը, գործի են դրել է ճնշման 
անընդմեջ դիտարկումը, ինչպես նաև բարելավել են հաղորդակցությունը շահագրգիռ կողմերի հետ։ 
Ապագայում մենք կշարունակենք հավատարիմ մնալ բարելավման գործընթացին։

SoCalGas-ն ավարտել է պահեստարանի՝ շահագործման համընդհանուր նորմերին 
համապատասխանելու հետաքննությունը, որը ներառում է երկրի մակերևույթի վրա գտնվող 
օբյեկտների, ստորգետնյա պահոցների և ռեզերվուարի նախագծի, կառուցվածքի, շահագործման և 
սպասարկման ստուգումը։ Շահագործման նորմերին համապատասխանելու փաստը վավերացվել է 
առ այն, որ օբյեկտը համապատասխանում է պատշաճ դաշնային և նահանգային կանոնակարգերին, 
ինչպես նաև Նավթի, գազի և գեոթերմալ ոեսուրսների բաժնի (DOGGR) ցուցումով և հսկողության 
տակ անցկացված անվտանգության համընդհանուր ստուգման արդյունքներին։ Ստուգման և 
վավերացման մասին ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար՝ ընթերցեք շահագործման 
նորմերին համապատասխանելու զեկույցը՝ ներկայացված DOGGR-ին և Կալիֆորնիայի 
Հանրային կոմունալ ծառայությունների 
հանձնաժողովին (CPUC)։ Շահագործման 
նորմերին համապատասխանելու մասին 
այս զեկույցը ցույց է տալիս, որ պատշաճ 
միջոցներ են ձեռնարկվել ստուգելու 
օբյեկտում գտնվող յուրաքանչյուր հորի 
անվտանգությունն ու համապարփակ լինելը, և 
որ անվտանգ է շարունակել գազամղումը մինչև 
արտահոսքի պատճառների բացահայտման 
հետաքննության ավարտը։

DOGGR-ը և CPUC-ն ստանձնել են հատուկ 
պարտավորություն. հաստատել, որ 
Aliso Canyon-ը համապատասխանում է 
գազամղման աշխատանքները շարունակելու 
պայմաններին։ Մինչև որոշում կայացնելը, 
DOGGR-ը պետք է հարցը բարձրացնի  
հանրային քննարկման։

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 

SoCalGas-ի կողմից՝ DOGGR-ին և CPUC-ին 

ուղղված նամակը
www.conservation.ca.gov/dog/Documents/
Aliso/11-01-16_SoCalGas_letter_to_DOGGR_

and_CPUC.pdf 

DOGGR ի հաստատումը առ այն, որ 

ստացել է SoCalGas-ի նամակը

www.conservation.ca.gov/dog/Documents/

Aliso/11-01-16_DOGGR_Acknowledgment_of_

Receipt_letter_to_SoCalGas.pdf 

http://www.cpuc.ca.gov/uploadedFiles/CPUC_Public_Website/Content/News_Room/News_and_Updates/Attachment%20A%20-%20Fitness%20for%20Service%20Letter%20to%20CPUC%20-%20November%201_2016.pdf
http://www.cpuc.ca.gov/uploadedFiles/CPUC_Public_Website/Content/News_Room/News_and_Updates/Attachment%20A%20-%20Fitness%20for%20Service%20Letter%20to%20CPUC%20-%20November%201_2016.pdf
http://www.conservation.ca.gov/dog/Documents/Aliso/11-01-16_SoCalGas_letter_to_DOGGR_and_CPUC.pdf
http://www.conservation.ca.gov/dog/Documents/Aliso/11-01-16_SoCalGas_letter_to_DOGGR_and_CPUC.pdf
http://www.conservation.ca.gov/dog/Documents/Aliso/11-01-16_SoCalGas_letter_to_DOGGR_and_CPUC.pdf
http://www.conservation.ca.gov/dog/Documents/Aliso/11-01-16_DOGGR_Acknowledgment_of_Receipt_letter_to_SoCalGas.pdf
http://www.conservation.ca.gov/dog/Documents/Aliso/11-01-16_DOGGR_Acknowledgment_of_Receipt_letter_to_SoCalGas.pdf
http://www.conservation.ca.gov/dog/Documents/Aliso/11-01-16_DOGGR_Acknowledgment_of_Receipt_letter_to_SoCalGas.pdf


Անվտանգության ի՞նչ միջոցներ են կիրառվում պահեստարանում։
Նոր և արդեն գոյություն ունեցող պահանջներից բացի, SoCalGas-ը կատարել է ներդրումներ 
համակարգի նորացման նպատակով, որով նախատեսվում է ամրապնդել շահագործումը, 
տեխնոլոգիան և անվտանգությունը Aliso Canyon-ում։ SoCalGas-ը ամրապնդել է 
ենթակառուցվածքները՝ ստեղծելով անվտանգության բազմակի շերտեր։

   •   Գազամղման համար հաստատված յուրաքանչյուր հորի ներքին մետաղյա խողովակները 
փոխարինվել են։ Ընդհանուրառմամբ ավելի քան 40 մղոն պողպատե խողովակ է տեղադրվել։

   •   Ճնշման տակ համապարփակության ապահովման համար ստուգված նոր ներքին մետաղյա 
խողովակների շուրջ ֆիզիկական պատնեշը կամ պատյանը հնարավոր արտահոսքի դեմ 
կրկնակի արգելք կտրամադրի։

   •   Բնական գազի մղումը և ներարկումը այժմ տեղի կունենա միայն հորերում նոր տեղադրված 
ներքին մետաղյա խողովակների միջով, որոնք անցել են բոլոր թեստերը և օգտագործման 
համար հաստատվել են DOGGR-ի կողմից։

SoCalGas-ը գործի է դրել առաջատար դիտարկման տեխնոլոգիաների և գործելակերպի մի 
հավաքակազմ, որը թույլ կտա նախորոք հայտնաբերել արտահոսքերը և կօգնի արագորեն 
պարզել անկանոնություններն, օրինակ՝ հորում ճնշման փոփոխությունը։ Վերջինս կնպաստի 
կանխարգելման և մեղմացման ջանքերին։ Վերջերս մենք DOGGR-ի ուշադրությանն ենք 
ներկայացրել նաև ռիսկերի կառավարման մի նախագիծ, որը ներառում է յուրաքանչյուր 
հորի շարունակական ֆիզիկական գնահատումները և դիտարկումները՝ պահեստարանի 
անվտանգությունը բարձրացնելու համար։ Բացի այդ, ներկայացվել են բազմաթիվ 
տեխնոլոգիական և անվտանգության բարելավումներ և գործելակերպեր՝ դիտարկումը 
բարելավելու համար, ներառյալ՝

   •   Պարսպի երկայնքով տեղադրված մեթանի    հայտնաբերման ինֆրակարմիր համակարգ՝ 
մեթանի դիտարկման ութ զույգ ինֆրակարմիր մոնիտորներով,

   •   Ամբողջ օրվա ընթացքում բոլոր հորերում ճնշման դիտարկում 24 ժամ գործող գործառնական 
կենտրոնում,

   •   Յուրաքանչյուր հորը ստուգելու համար ամենօրյա պարեկությունները իրականացվում են օրը 
չորս անգամ,

   •   Յուրաքանչյուր հորի ամենօրյա սկանավորում՝ օգտագործելով զգայուն ինֆրակարմիր թերմալ 
պատկերավորման տեսախցիկներ, որոնք կարող են արտահոսք հայտնաբերել,

   •   Մեր աշխատակիցների և պայմանագրային աշխատողների ինտենսիվ վերապատրաստում։

Բացի այդ, DOGGR-ի հսկողության ներքո, SoCalGas-ը կգործարկի հորերը կրճատված ճնշմամբ՝ 
բարձրացնելով անվտանգության տոկոսը։

Հորերի վրա անվտանգության ստորերկրյա փականներ տեղադրվելո՞ւ են։
Վերջին 30 տարիների ընթացքում, SoCalGas-ը տեղադրել է և շարունակում է գործարկել 
անվտանգության ստորերկրյա փականներ Aliso Canyon-ում գտնվող յուրաքանչյուր գործող հորում։

Երկար ժամանակ է, ինչ SoCalGas-ը ջանում է տեղադրել և գործարկել խորքային անվտանգության 
ստորերկրյա փականներ իր բազմաթիվ հորերում, ընդ որում նաև Aliso Canyon-ում։ Սակայն այդ 
խորքային անվտանգության ստորերկրյա փականները (SSSV) հաճախ չէին գործում, ինչպես որ 
հարկն է՝ փոխարենը ստեղծելով անվտանգության հետ կապված լրացուցիչ խնդիրներ. պատշաճ 
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Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել socalgas.com/alisoupdates կայքը։

կերպով չէին փակվում, տեղահան էին լինում՝ խցանելով հորը և խոչընդոտ հանդիսանում հորը 
կասեցնելու ճանապարհին։

   •   Միայն երկու շաբաթ առաջ Դաշնային միջգերատեսչական գործադիր հանձնաժողովը 
վերջնական զեկույց հրապարակեց գազի անվտանգ և վստահելի ստորերկրյա պահպանման 
վերաբերյալ։ Հանձնաժողովը մտահոգություն է հայտնում  SSSV-ների «վստահելի և 
արդյունավետ լինելու մասին»։ Զեկույցի մեջ խորհուրդ է տրվում լրացուցիչ հետազոտել 
խորքային SSSV-ները, որովհետև «հայտնի չէ, թե արդյոք վերջիններիս կիրառումը հարկ է 
ընդլայնել ԱՄՆ պահեստարաններում, թե ոչ»։

   •   SB 887-ը SSSV-ների տեղադրում չի պահանջում, բայց փոխարենը՝ հանձնարարում է 
նահանգային գերատեսչությանը, որը պատասխանատու է ստորերկրյա պահպանման 
անվտանգության համար, այսինքն DOGGR-ին, որպեսզի վերջինս ստուգի խորքային SSSV-
ների ունակությունը հորերի համապարփակության մեջ, և որպեսզի այս հանգամանքը հաշվի 
առնվի նոր կանոնակարգ ընդունելու ընթացքում։

   •   Այս ամենը համընկնում է մեր փորձի և դիրքորոշման հետ, և SoCalGas-ը քաջալերում է 
հետագա հետազոտության գաղափարը։ SoCalGas-ը պատրաստակամ է աշխատելու 
նահանգային և դաշնային վերահսկողների հետ՝ որոշելու, թե արդյոք խորքային SSSV-
ները պիտանի են ստորերկրյա պահեստարաններում անվտանգ և արդյունավետ կերպով 
կիրառվելու համար և ինչպես կարելի է բարելավել դրանց տեխնոլոգիան։

Ինչպե՞ս է SOCALGAS-ը նախատեսում չեզոքացնել արտահոսքի հետևանքով 
առաջացած ջերմոցային գազերի արտանետումները։

Մենք դիտարկում ենք մեթանի արտանետումների մեղմացումը տարբեր աղբյուրների 
կողմից, ինչպիսիք են՝ Կալիֆորնիայի կաթնամթերքի գործարանները և աղբանոցները։ Մենք 
մտադրությունների մասին նամակներ ենք ստորագրել Կալիֆորնիայի մի քանի կաթնամթերք 
արտադրողների հետ՝ մեթանի արտանետումները կառավարելու համար, և գալիք ամիսների 
ընթացքում կավարտենք մեղմացմանն ուղղված մեր նախագիծը։

Ո՞րն է Համայնքային ռեսուրսների կենտրոնի ապագան։ 
PORTER RANCH-ի բնակիչներն ինչպե՞ս կարող են ծանուցումներ ստանալ  
ALISO CANYON-ի հետ կապված հետագա զարգացումների մասին։

2015թ.-ի դեկտեմբերին բացվելուց ի վեր, Համայնքային ռեսուրսների կենտրոն (Community Resource 
Center, CRC) են այցելել 38000 բնակիչ։ CRC-ն կփակվի ուրբաթ օրը, 2016թ. նոյեմբերի 18-ին։ SoCalGas-ը 
կշարունակի հանրությանը պարբերաբար թարմ տեղեկություններ տրամադրել Aliso Canyon-ի 
վերաբերյալ էլ. նամակների միջոցով։ 

Բացի այդ, Porter Ranch համայնքի հետ մեր փոխադարձ կապը ամրապնդելու համար, մենք 
ձևավորել ենք Aliso Canyon-ի Համայնքային խորհրդատվական կոմիտե, որը բաղկացած է Porter 
Ranch տարածքի տարբեր համայնքների բնակիչներից, տեղի գործարարներից և համայնքի 
առաջնորդներից, ինչպես նաև կրոնական կազմակերպությունների, Լոս Անջելեսի Ոստիկանության 
վարչության, Լոս Անջելեսի Հրշեջ վարչության և այլ շահագրգիռ կողմերի ներկայացուցիչներից։

Գործում է նաև օդի որակի վերաբերյալ ծանուցման համակարգ, որը բնակիչներին 
հնարավորություն է տալիս արագ տեղեկություններ ստանալ հեռախոսազանգի, տեքստային 
հաղորդագրության և/կամ էլ.նամակի միջոցով։ Համայնքի անդամները կարող են գրանցվել 

ծանուցումներ ստանալու համար՝ այցելելով socalgas.com/airqualitynotifications կայքը կամ 
զանգահարելով 1-877-238-0092 հեռախոսահամարով։

http://socalgas.com/alisoupdates
https://www.socalgas.com/air-quality-notification-sign-up

