
30 հունվարի 2017թ.

ALISO CANYON-Ը ԱՆՎՏԱՆԳ ԵՎ ԾԱՌԱՅԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԻ Է 
Որպես համակողմանի թեստավորման, ֆիզիկական փոփոխությունների և բացառապես խողովակային հոսքի հաստատման հետևանքով՝ 
SoCalGas®-ը ցույց տվեց, որ Aliso Canyon պահեստարանը (Aliso Canyon) անվտանգ է գազի մղման գործողությունները վերսկսելու համար։ Որպես 
Նավթի, գազի և գեոթերմալ ռեսուրսների բաժնի (Division of Oil, Gas and Geothermal Resources, DOGGR) և Lawrence Berkeley, Lawrence Livermore և 
Sandia National Laboratories-ի անկախ տեխնիկական փորձագետների կողմից համատեղ մշակված Նահանգի Անվտանգության համակողմանի 
ուսումնասիրության մի մաս, DOGGR-ը և Կալիֆորնիայի Հանրային կոմունալ ծառայությունները հանձնաժողովը (California Public Utilities 
Commission, CPUC) կորոշեն, թե արդյոք SoCalGas-ը իրավասու է վերսկսելու գազի մղման գործողությունները։ Ի հակադրումն դրան, Խորքային 
պատճառների վերլուծությունը կպարզի այն առանձնահատուկ եղանակն ու մեխանիզմը, որը պատճառ հանդիսացավ SS-25 հորի պատյանի 
վթարի համար։ 

Գազամղումը վերսկսելու Aliso Canyon-ի կարողությունը չափազանց կարևոր է տարածաշրջանի բնական գազի և էլեկտրաէներգիայի 
համակարգի համար։ Չկա կապվածություն կամ անհրաժեշտություն՝ Խորքային պատճառների վերլուծության արդյունքներին սպասելու 
համար։ SoCalGas-ը ցույց է տվել, որ պահեստարանը անվտանգ է՝ գազամղման աշխատանքները վերսկսելու համար։ Իմացեք ավելին։
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ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ, 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄՆԵՐ
Ի հավելումն կանոնակարգերի և նահանգային օրենքի, 
SoCalGas-ը իրականացրել է մի քանի բարելավումներ, ներառյալ՝ 
DOGGR-ի կողմից հաստատված բոլոր հորերի ներքին խողովակի 
փոխարինում։ Ընդհանուր առմամբ, տեղադրվել է մոտ 50 
մղոն նոր պողպատյա խողովակներ։ SoCalGas-ը ներդրումներ 
է կատարել համակարգային բարելավումների մեջ, որոնք 
կբարելավեն Aliso Canyon բնական գազի պահեստարանի 
գործառույթներն ու անվտանգությունը։ Այս բարելավումները 
ներառում են՝

•  Տեղադրվել են նոր ներքին մետաղյա խողովակներ, 
ընդամենը՝ մոտ 50 մղոն նոր պողպատյա խողովակներ։

•  Նոր ներքին մետաղյա խողովակների շուրջի ֆիզիկական 
պատնեշը կամ պատյանը ապահովում է պաշտպանության 
երկրորդական պատնեշ պոտենցիալ արտահոսքի 
դեպքում։

•  Բնական գազի հանումն ու մղումը կիրականացվի 
բացառապես հորի նոր ներքին մետաղական խողովակի 
միջոցով, որի օգտագործումը հաստատվել է DOGGR-ի 
կողմից։

Աջ կողմում պատկերված սխեման ցույց է տալիս նախա-Aliso 
հորերը («նախկինում») և հետ-Aliso հորերը («այժմ»)։

ԹԱՐՄ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՈՐԵՐԻ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Aliso Canyon-ի հորերի ուսումնասիրությունը շարունակվում է՝ 
համաձայն կիրառելի կանոնակարգերի և նահանգային օրենքի։

Ուրբաթ օրվա՝ 2017թ. հունվարի 20-ի դրությամբ՝ 

•  Aliso Canyon-ի ակտիվ հորերից 114 (կամ 100 տոկոսը) 
ավարտել են առաջին փուլի ստուգումները, 

•  Այդ հորերից 113 (կամ 99 տոկոսը) տեղափոխվել են 
թեստավորման երկրորդ փուլ, 

• 38 հոր ավարտել է բոլոր պահանջվող թեստերը, և 

•  34 հոր ստացել է DOGGR-ի վերջնական հաստատումը։

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

ALISO CANYON ՊԱՀԵՍՏԱՐԱՆ 
ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԶԵԿՈՒՅՑ

https://www.socalgas.com/1443740344669/Z_N17G0004A_Aliso-Cyn-Fitness-for-Service_Package_Final.pdf
https://www.socalgas.com/1443740372632/Z_SoCalGas_Well-Diagram_Then_Now.pdf
https://www.socalgas.com/1443740372632/Z_SoCalGas_Well-Diagram_Then_Now.pdf


ԾԱՆՈԹԱՑԵՔ ԳԱԶԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ 
և ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ 
ՓՈԽՏՆՕՐԵՆ RODGER SCHWECKE-Ի ՀԵՏ

Որպես գազի փոխանցման և 
պահեստավորման հարցերով 
փոխտնօրեն, Rodger Schwecke-ը 
վերահսկում է SoCalGas-ի փոխանցման և 
պահեստավորման համակարգը, ինչպես 
նաև պատասխանատու է Aliso Canyon 
պահեստարանը ներառող SoCalGas-ի 
համակարգի ամենօրյա գործառույթների 
համար։ 

Արտահոսքի ժամանակ Rodger-ը ղեկավարել է աջակցող հորի 
կառուցման և արտահոսքի վերջնական զմռսման աշխատանքները։ 
Անցյալ տարվա ընթացքում Rodger-ը և իր թիմը ջանասիրաբար 
աշխատել է՝ պահեստարանի բոլոր 114 հորերի նահանգի 
կողմից պարտադրված անվտանգության համակողմանի 
ուսումնասիրությունը ավարտին հասցնելու համար։

Ի հավելումն SoCalGas-ում ստանձնած ղեկավար պաշտոնից, Rodger-ը 
առաջնորդի դեր է տանում համայնքում՝ ծառայելով Discovery 
Գիտական կենտրոնի խորհրդում, Orange վարչաշրջանի Բիզնես 
խորհրդում և UCLA-ի Երկարացման վկայականի խորհրդատվական 
կոմիտեում։

«ԱՄՆ-ում ես չգիտեմ մեկ այլ պահեստարան, որը անցած լինի 
նման բազմազան թեստերի միջով»,- Ken Harris, նավթի և գազի 
նահանգային վերահսկող, DOGGR 

Նահանգային սենատորներ Henry Stern-ը և Bob Hertzberg-ը, 
ինչպես նաև այլ տեղական աշխատակազմի անդամներ, 
շրջեցին Aliso Canyon-ով՝ պահեստարանի բարելավումները 
տեսնելու համար, ինչպես օրինակ՝ արտահոսքի հայտնաբերման 
համար օգտագործվող ինֆրակարմիր թերմալ պատկերման 
տեսախցիկների օգտագործումը։
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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
ԵՎ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

ALISO CANYON-Ի ՆԵՐՔԻՆ ՇՐՋԱԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Անցյալ ամսվա ընթացքում DOGGR-ը և CPUC-ն իրականացրել են 
հինգ առանձին շրջագայություններ Aliso Canyon-ի պահեստարանով՝   
քաղաքապետ Garcetti-ի գրասենյակի անդամների, ԶԼՄ-ների 
ներկայացուցիչների, Aliso Canyon Համայնքի խորհրդատվական 
կոմիտեի անդամների, նահանգային ընտրված տարբեր 
պաշտոնյաների և աշխատակազմի անդամների և համայնքային 
խմբերի համար, ներառյալ՝ Save Porter Ranch և Food & Water Watch։

Այցելուները հնարավորություն են ունեցել պահեստարանի 
բարելավումների ականատես լինել, ներառյալ՝ ճնշման դիտարկման 
համակարգի, ղեկավարման կենտրոնի, որը գործարկվում է 
շուրջօրյա, հորերում տեղադրվող նոր խողովակների և նորագույն 
ինֆրակարմիր տեխնոլոգիաների, որոնք օգտագործվում են 
արտահոսքը հայտնաբերելու համար։ 

ՕԴԻ ՈՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
Համայնքի անդամները այժմ կարող են գրանցվել՝ օդի 
որակի վերաբերյալ ծանուցումներ ստանալու համար՝ 
հեռախոսազանգի, տեքստային հաղորդագրության և/կամ 
էլ. նամակի միջոցով, այն դեպքում, եթե Aliso Canyon-ում տեղի 
ունենա բնական գազի արտանետումներ։

Գրանցվելու համար այցելեք socalgas.com/airqualitynotifications 
կայքը կամ զանգահարեք 1-800-427-2200 համարով։

ALISO CANYON ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
SoCalGas-ը շարունակում է համագործակցել Aliso Canyon համայնքի Խորհրդատվական կոմիտեի հետ (Community Advisory Council, CAC),  
որը ձևավորվել էր 2016թ. հոկտեմբերին։ CAC-ը բաղկացած է համայնքային առաջնորդներից՝ տեղական եկեղեցիներից, 
կազմակերպություններից, բիզնեսներից և դպրոցներից, և հանդիպում է յուրաքանչյուր ամիս՝ SoCalGas-ի կողմից արձանագրած 
առաջընթացը քննարկելու և տեղի համայնքի կարիքների ու մտահոգությունների մասին տեղեկանալու համար։ Օրինակ՝ SoCalGas-ը  
իրականացրել է Aliso Canyon-ի վերաբերյալ թարմ տեղեկությունների կայքի դիզայնի փոփոխություններ՝ ավելի հեշտացնելով 
տեղեկություններ գտնելը և հասկանալը՝ հիմնվելով CAC-ի անդամների կարծիքների վրա։ CAC-ը ծառայում է որպես երկկողմանի կապի 
միջոց՝ ի հավելումն այն տեղեկությունների, որոնք մենք տրամադրում ենք էլ.  նամակների, մեր կայքի, համայնքային տեղեկատուների և 
սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Անձիք և կազմակերպությունները, որոնք ընդունել են մասնակցության հրավերը ներառում են՝    

ԻՆՉՊԵՍ ՃԱՆԱՉԵԼ ԳԱԶԻ 
ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ԱՐՏԱՀՈՍՔԸ
Եթե բնական գազի արտահոսք եք կասկածում, անմիջապես 
էվակուացրեք տարածքը և, ավելի ապահով վայրից, 
զանգահարեք SoCalGas-ին՝ 1-800-427-2200 համարով։ Ավելին 
իմացեք socalgas.com կայքից։

Կալիֆորնիա նահանգի սենատոր Kevin de Leon

Կալիֆորնիայի նահանգային համալսարան Northridge-ում

Chatsworth-ի Թաղային խորհուրդ

Granada Hills North-ի Թաղային խորհուրդ

Granada Hills South-ի Թաղային խորհուրդ

Los Angeles-ի Պալատ

Los Angeles-ի Հրշեջ վարչություն 

Los Angeles-ի Ոստիկանության վարչություն

Los Angeles-ի Միացյալ դպրոցական շրջան

Northridge East-ի Թաղային խորհուրդ

Northridge West-ի Թաղային խորհուրդ 

Southland-ի Անշարժ գույք վաճառող գործակալների 
տարածքային ընկերակցություն

Tesoro Տարեցների բնակարաններ

Valley-ի Արդյունաբերության առևտրի ընկերակցություն

https://www.socalgas.com/air-quality-notification-sign-up
https://www.socalgas.com/stay-safe/emergency-information/natural-gas-leaks

