
Թարմացված է 2016թ. դեկտեմբերի 12-ին

Անցյալ տարվա ընթացքում SoCalGas®-ը լայնածավալ ֆիզիկական 
բարելավումներ և առաջատար տեխնոլոգիաներ է կիրառել 
մեր՝ Aliso Canyon-ի բնական գազի պահեստային հիմնարկում 
(Aliso Canyon)՝ անվտանգությունն ապահովելու համար: Այս 
առաջատար բարելավումներն ամրապնդել են հիմնարկի 
ենթակառուցվածքը, սկսել են ճնշման անընդմեջ վերահսկումը և 
խթանել են հաղորդակցությունը ներգրավված անձանց հետ։ Մեր 
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։

ՀՈՐԵՐԻ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԸ 
ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ ԵՆ
Մինչ այժմ Aliso Canyon-ում գտնվող 31 պահեստահոր անցել է 
Նավթի, գազի և գեոթերմալ ոեսուրսների բաժնի (Division of Oil, Gas 
and Geothermal Resources, DOGGR) անվտանգության համընդհանուր 
ստուգման ծրագրի բոլոր թեստերը։ Անվտանգության ստուգման 
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ԲՈԼՈՐ 114 ՀՈՐԵՐԻ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՒԼԻ ԹԵՍՏԵՐՆ ԱՎԱՐՏՎԵԼ Է 

*Հորերի ստուգման համարները՝ 2016թ. դեկտեմբերի 2-ի դրությամբ

համաձայն՝ մնացած հորերը ժամանակավորապես զմռսվել և 
մեկուսացվել են պահեստարանից։

DOGGR-Ի ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ
Նոյեմբերի 30-ին DOGGR-ը հրապարակեց թարմացված 
տեղեկություններ հանրային ժողովի կազմակերպման ժամկետի 
մասին, որը պետք է տեղի ունենա գազամղման աշխատանքներն 
Aliso Canyon-ում վերսկսելուց առաջ։ DOGGR-ը հաստատեց, որ այն 
ակնկալում է ավարտել անվտանգության ստուգումը և հայտարարել 
հանրային ժողովի ամսաթվի մասին 2017թ. սկզբին։ Հետագա 
տեղեկություններ կամ ծանուցումներ ստանալու համար այցելեք 
DOGGR-ի կայք-էջ։

SoCalGas-ը շարունակում է աշխատել DOGGR-ի և Կալիֆորնիայի 
Հանրային կոմունալ ծառայությունների հանձնաժողովի 
(California Public Utilities Commission, CPUC) փորձագետների 
հետ, մինչ նրանք ավարտում են հիմնարկի անվտանգության 
ստուգումը։ Aliso Canyon-ն այն կարևորագույն օբյեկտն է, որը 
թույլ է տալիս հոգալու շրջանի ընտանիքների, դպրոցների, 
հիվանդանոցների, ձեռնարկությունների և շրջանի բարօրության 
և տնտեսության համար կարևոր այլ հաստատությունների 

էլեկտրամատակարարման, 
ջեռուցման և սննդի 
պատրաստման 
կարիքները։

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ 

ALISO CANYON ԸՆԹԱՑԻԿ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԶԵԿՈՒՅՑ՝

http://www.conservation.ca.gov/dog/Pages/AlisoCanyon.aspx
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ՆՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ALISO CANYON-Ի ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՄԱՍԻՆ
Համայնքին արդյունավետ կերպով իրազեկելու համար՝ մենք շարունակում 
ենք համագործակցել Aliso Canyon-ի Համայնքային խորհրդատվական 
կոմիտեի հետ՝ ստանալու նրանց կարծիքն ու գնահատականը մեր 
իրազեկման ջանքերի վերաբերյալ, մինչ մենք բարձր ենք գնահատում 
հնարավորությունը ներառելու արժեքավոր կարծիքները մեր խոշոր 
պարբերական զեկույցներում, ներառյալ այս Ընթացիկ աշխատանքների 
զեկույցում։ Առ այսօր, մենք երկու արդյունավետ ժողով ենք ունեցել՝ 
քննարկելով Պարսպի երկայնքով մեթանի վերահսկման նոր տեխնոլոգիան 
և Aliso Canyon-ի գազի և էլեկտրաէներգիայի հուսալիության ձմեռային 
շահագործման նախագիծը։ SoCalGas-ը միտված է աջակցել այն 
համայնքներին, որոնց սպասարկում է։ 

ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

SoCalGas-ն անվտանգության ի՞նչ միջոցներ է ձեռնարկել այս 
հիմնարկությունում։
Բացի կանոնակարգային և նահանգային օրենքի պահանջներից, 
SoCalGas-ը իրականացրել է Aliso Canyon-ի շահագործման, տեխնոլոգիայի 
և ապահովությունը բարելավումներ։ Այս բարելավումները բաղկացած են 
անվտանգության բազմաթիվ շերտերից՝ 

•  Գազամղման համար հաստատված յուրաքանչյուր հորի ներքին մետաղյա 
խողովակները փոխարինվել են։ Ընդհանուր առմամբ, 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։

Բացի այդ, մի շարք տեխնոլոգիայի և անվտանգության հետ կապված 
բարելավումներ են կիրառվել՝ կատարելագործելու վերահսկման 
գործընթացը, որոնցից են՝

• 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։

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

Ինչո՞ւ բնական գազի կարիք կա, եթե Կալիֆորնիան անցում է 
կատարում դեպի էներգիայի նորացվող աղբյուրները։
Հարավային Կալիֆորնիայում տների ավելի քան 95 տոկոսը բնական գազ 
է օգտագործում ջեռուցման և տաք ջրի համար, իսկ տարածաշրջանում 
ստացվող էլեկտրաէներգիայի մոտավորապես 60 տոկոսը ստացվում է 
բնական գազից: Մի քանի կարևորագույն հիմնարկություններ կախված 
են մեր ծառայությունից՝ հանրային առողջության, անվտանգության և 
կյանքի որակի պահպանման համար, այդ թվում՝ հիվանդանոցները, 
փոխադրումների կազմակերպման գործակալությունները, վառելիք 
մատակարարողները, սննդի վերամշակման կետերը և նավահանգիստները: 
Ի դեպ, մենք օգտագործեցինք Aliso Canyon պահեստարանի բնական 
գազի պաշարները անցյալ ձմռան օրերի 85 տոկոսի ընթացքում, որպեսզի 
բավարարենք մեր հաճախորդների էներգետիկ կարիքները: Aliso Canyon-ի 
բացակայության դեպքում, մեր հաճախորդների բոլոր էներգետիկ կարիքները 
հոգալու մեր կարողությունը զգալիորեն նվազում է։

ԳՐԱՆՑՎԵՔ՝ SOCALGAS-ԻՑ 
ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ 
ՀԱՄԱՐ

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

Այցելեք socalgas.com/airqualitynotifications կայքը կամ 
զանգահարեք 1-800-427-2200 հեռախոսահամարով՝ 
գրանցվելու օդի որակի վերաբերյալ ծանուցումներ 
ստանալու համար։

SOCALGAS ADVISORY
SoCalGas-ը մշակել է կամավոր ծանուցման 
համակարգ, որը կոչվում է SoCalGas Advisory: Ամեն 
ձմեռ բնական գազի պահանջարկը մեծանում 
է, քանի որ մենք տաքացնում ենք մեր տները 
և բիզնեսները: Այս ձմեռ մենք բնական գազի 
սահմանափակ պաշարներ ունենք։ Ահա թե ինչու 
մենք կոչ ենք անում Հարավային Կալիֆորնիայի 
բնակիչներին որոշ օրերին խնայողաբար գազ 
օգտագործել, որպեսզի օգնենք պահպանել 
բնական գազի պաշարները: Եթե SoCalGas Advisory-ն 
ահազանգում է գազի պակասի մասին, ապա Դուք 
կարող եք օգնել՝ իջեցնելով Ձեր թերմոստատը 
մինչև 68 աստիճան, սպասել մեկ օր, մինչև 
բնական գազով աշխատող հիմնական սարքերն 
օգտագործելը, ինչպես նաև օգտվել սառը ջրից, երբ 
հնարավոր է։ SoCalGas Advisory-ի ծանուցումները 
ստանալու համար, այցելեք socalgas.com/advisory 
կամ տեքստային հաղորդագրություն ուղարկեք 
«ADVISORY» բառով՝ 39044 համարին:

ԻՋԵՑՐԵ՛Ք ՍՊԱՍԵ՛Ք ԼՎԱՑԵ՛Ք

http://docketpublic.energy.ca.gov/PublicDocuments/16-IEPR-02/TN212904_20160822T091332_Aliso_Canyon_Winter_Risk_Assessment_Technical_Report.pdf
http://docketpublic.energy.ca.gov/PublicDocuments/16-IEPR-02/TN212904_20160822T091332_Aliso_Canyon_Winter_Risk_Assessment_Technical_Report.pdf
https://www.socalgas.com/air-quality-notification-sign-up
https://www.socalgas.com/advisory

