
SAMA Presentation Examples

11..  SSlliiddee  1144

EExxaammpplleess::

MMPPSS  ––  ““PPlleeaassee  ddeessccrriibbee  iinn  mmoorree  ddeettaaiill,,  tthhee  ggeenneerraall  pprroocceessss  uusseedd  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg
tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  vvaarriioouuss  SSAAMMAAss  [[oonn]]  tthhee  CCDDFF,,  ppeerrssoonn  RREEMM,,  aanndd  ooffffssiittee
eeccoonnoommiicc  iimmppaacctt......””

MMPPSS  RReessppoonnssee  ((ppaarrttiiaall))::
““……SSeett  ggaattee  LLOOSSCC  iinn  mmaasstteerr  ffaauulltt  ttrreeee  ttoo  bbee  ssuucccceessssffuull..””
““……SSeett  bbaassiicc  eevveennttss  CCSS**  iinn  ppllaanntt  ddaammaaggee  ccllaassss  ccuuttsseettss  ttoo  bbee  ssuucccceessssffuull..””
““……SSeett  tthhee  ccoonnttaaiinnmmeenntt  rreelleeaassee  ccaatteeggoorryy  ffrreeqquueennccyy  MM11AA  ttoo  zzeerroo……””

AANNOO--22  ––  ““TThhee  SSAAMMAA  aannaallyyssiiss  ddiidd  nnoott  iinncclluuddee  aann  aasssseessssmmeenntt  ooff  iimmppaacctt  ooff  PPSSAA
uunncceerrttaaiinnttiieess..    OOnn  tthhaatt  bbaassiiss,,  pplleeaassee  pprroovviiddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn……      AAnn
aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  iimmppaacctt  oonn  tthhee  ffiinnaall  ssccrreeeenniinngg  iiff  rriisskk  rreedduuccttiioonn  eessttiimmaatteess  aarree
iinnccrreeaasseedd  ttoo  aaccccoouunntt  ffoorr  uunncceerrttaaiinnttiieess  iinn  tthhee  rriisskk  aasssseessssmmeenntt..””

AANNOO--22  RReessppoonnssee  ((ppaarrttiiaall))  ““……TThheerree  iiss  ssuuffffiicciieenntt  ccoonnsseerrvvaattiissmm  tthhrroouugghhoouutt  tthhee
SSAAMMAA  aannaallyyssiiss  ttoo  aaccccoouunntt  ffoorr  uunncceerrttaaiinnttyy……CCoonnsseerrvvaattiissmmss  iinn  tthhee  SSAAMMAA  aannaallyyssiiss
iinncclluuddee::””

-- TThhee  ppooppuullaattiioonn  ffoorr  22004400  wwaass  uusseedd,,  vviiccee  22003388
-- UUsseedd  tthhee  hhiigghheerr  ooff  22  ppooppuullaattiioonn  eexxttrraappoollaattiioonn  sscchheemmeess
-- BBeenneeffiittss  ooff  mmaannyy  SSAAMMAAss  wweerree  eessttiimmaatteedd  aass  tthhee  mmaaxxiimmuumm  aattttaaiinnaabbllee  bbeenneeffiitt,,  

eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  rreemmoovviinngg  aallll  sseevveerree  aacccciiddeenntt  rriisskk..
-- CCoosstt  eessttiimmaatteess  ffoorr  ccaannddiiddaattee  SSAAMMAAss  aarree  ccoonnsseerrvvaattiivvee..
-- SSeevveerraall  sseennssiittiivviittyy  ccaasseess  wweerree  ppeerrffoorrmmeedd..

22..  SSlliiddee  1166

EExxaammpplleess  ((TTyyppiiccaall  ooff  aallll  ffoouurr  eexxaammppllee  ppllaannttss))::

MMPPSS  --  ““PPrroovviiddee  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  oovveerraallll  ffiinnddiinnggss  ooff  tthhee  PPeeeerr  RReevviieeww  ((bbyy
eelleemmeenntt))  aanndd  ddiissccuussssiioonn  ooff  aannyy  eelleemmeennttss  rraatteedd  llooww  ((ee..gg..,,  rraatteedd  lleessss  tthhaann  aa  33  oonn  aa
ssccaallee  ooff  11  ttoo  44  oorr  rraatteedd  ccoonnddiittiioonnaall  33))  oorr  aannyy  ffaaccttss  aanndd  oobbsseerrvvaattiioonnss  ((ee..gg..,,  AA  aanndd  BB
FFaaccttss  aanndd  OObbsseerrvvaattiioonnss))  tthhaatt  ccoouulldd  ppootteennttiiaallllyy  aaffffeecctt  tthhee  SSAAMMAA  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  aanndd
eevvaalluuaattiioonn  pprroocceessss,,  aanndd  hhooww  DDoommiinniioonn  hhaass  aaddddrreesssseedd  tthheessee  ffiinnddiinnggss  ffoorr  tthhiiss
aapppplliiccaattiioonn  ((iinncclluuddiinngg  ffoorr  eexxaammppllee  sseennssiittiivviittyy  ssttuuddiieess))..””

DD..CC..  CCooookk  --  ““FFoorr  eeaacchh  ddoommiinnaanntt  ccoonnttrriibbuuttoorr  iiddeennttiiffiieedd  iinn  tthhee  ccuurrrreenntt  PPRRAA  ((AAuugguusstt
22000011)),,  [[pprroovviiddee]]  aa  ccrroossss--rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  SSAAMMAAss  eevvaalluuaatteedd  iinn  tthhee  EERR  wwhhiicchh
aaddddrreesssseess  tthhaatt  ccoonnttrriibbuuttoorr..      IIff  aa  SSAAMMAA  wwaass  nnoott  eevvaalluuaatteedd  ffoorr  aa  ddoommiinnaanntt  rriisskk
ccoonnttrriibbuuttoorr,,  jjuussttiiffyy  wwhhyy  SSAAMMAAss  ttoo  rreedduuccee  tthheessee  ccoonnttrriibbuuttoorrss  wwoouulldd  nnoott  bbee  ccoosstt
bbeenneeffiicciiaall..””      ((11  ooff  4433  RRAAIIss  aatt  DD..CC..  CCooookk))

MMPPSS  --  ““FFoorr  eeaacchh  mmooddeell  rreevviissiioonn  lliisstteedd  iinn  TTaabbllee  FF..22--11,,  pprroovviiddee  tthhee  aapppprrooxxiimmaattee
CCDDFF  aanndd  llaarrggee  eeaarrllyy  rreelleeaassee  ffrreeqquueennccyy  ((LLEERRFF)),,  aanndd  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  mmaajjoorr



hhaarrddwwaarree  aanndd//oorr  LLeevveell  11//LLeevveell  22  mmooddeelliinngg  cchhaannggeess  ffrroomm  tthhee  pprriioorr  vveerrssiioonn..
SSppeecciiffiiccaallllyy,,  iiddeennttiiffyy  aanndd  ddiissccuussss  aannyy  cchhaannggeess  mmaaddee  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  wweeaakknneesssseess
iiddeennttiiffiieedd  iinn  tthhee  NNRRCC  ssttaaffff  SSEERR  oonn  tthhee  MMPPSS22  IIPPEE..    IInncclluuddee  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee
mmaajjoorr  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee  PPRRAA  vveerrssiioonn  ppeeeerr  rreevviieewweedd  iinn  22000000  aanndd  tthhee  PPRRAA
uusseedd  ffoorr  tthhee  SSAAMMAA  aannaallyyssiiss..””

33..  SSlliiddee  1188

EExxaammppllee::

FFNNPP  --  ““NNUURREEGG--11774422  ((““PPeerrssppeeccttiivveess  GGaaiinneedd  FFrroomm  tthhee  IIPPEEEEEE  PPrrooggrraamm,,””  FFiinnaall
RReeppoorrtt,,  44//0022)),,  lliissttss  tthhee  ssiiggnniiffiiccaanntt  ffiirree  aarreeaa  CCDDFFss  ffoorr  FFNNPP..    WWhhiillee  tthheessee  ffiirree--
rreellaatteedd  CCDDFF  eessttiimmaatteess  mmaayy  bbee  ccoonnsseerrvvaattiivvee,,  tthheeyy  aarree  ssttiillll  llaarrggee  rreellaattiivvee  ttoo  tthhee
FFNNPP  iinntteerrnnaall  eevveennttss  CCDDFF..    FFoorr  eeaacchh  ffiirree  aarreeaa,,  pplleeaassee  eexxppllaaiinn  wwhhaatt  mmeeaassuurreess
wweerree  ttaakkeenn  ttoo  ffuurrtthheerr  rreedduuccee  rriisskk,,  aanndd  eexxppllaaiinn  wwhhyy  tthheessee  CCDDFFss  ccaann  nnoott  bbee  ffuurrtthheerr
rreedduucceedd  iinn  aa  ccoosstt  eeffffeeccttiivvee  mmaannnneerr..””

FFNNPP  &&  AANNOO--22  --    ““SSNNCC  [[EEnntteerrggyy]]  hhaass  oopptteedd  ttoo  ddoouubbllee  tthhee  eessttiimmaatteedd  bbeenneeffiittss  ((ffoorr
iinntteerrnnaall  eevveennttss))  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  aannyy  ccoonnttrriibbuuttoorrss  ffoorr  eexxtteerrnnaall  eevveennttss..    TThhiiss  iiss
aacccceeppttaabbllee  wwhheenn  ssoouunndd  rreeaassoonnss  eexxiisstt  ttoo  ssuuppppoorrtt  ssuucchh  aa  nnuummeerriiccaall  aaddjjuussttmmeenntt..
HHoowweevveerr,,  bbaasseedd  oonn  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  EERR  aanndd  iinn  tthhee  IIPPEEEEEE  rreeppoorrtt,,  tthhee  ffiirree  CCDDFF  iiss
aapppprrooxxiimmaatteellyy  aa  ffaaccttoorr  ooff  ffiivvee  ggrreeaatteerr  tthhaann  tthhee  iinntteerrnnaall  eevveennttss  CCDDFF,,  wwhhiicchh
ssuuggggeessttss  tthhaatt  aa  bbaasseelliinnee  CCDDFF  sshhoouulldd  bbee  iinnccrreeaasseedd  bbyy  aa  ffaaccttoorr  ooff  ssiixx  ttoo  aaccccoouunntt
ffoorr  eexxtteerrnnaall  eevveennttss……””

44..  SSlliiddee  2200

EExxaammppllee::

MMPPSS  ––  ““AA  ppllaanntt  hhaass  rreecceennttllyy  iinnssttaalllleedd  aa  ddiirreecctt  ddrriivvee  ddiieesseell  ttoo  ppoowweerr  aann  aauuxxiilliiaarryy
ffeeeeddwwaatteerr  ((AAFFWW))  ppuummpp  ffoorr  uunnddeerr  $$220000KK..    PPlleeaassee  pprroovviiddee  tthhee  aavveerrtteedd  rriisskk  bbeenneeffiitt
ooff  ssuupppplleemmeennttaall  AAFFWW  ccaappaabbiilliittyy  aatt  MMPPSS22  aanndd  aann  aasssseessssmmeenntt  ooff  wwhheetthheerr  ssuucchh  aa
SSAAMMAA  ccoouulldd  bbee  aa  ccoosstt  bbeenneeffiicciiaall  aalltteerrnnaattiivvee  ttoo  aann  aaddddiittiioonnaall  mmoottoorr  ddrriivveenn  oorr
ttuurrbbiinnee  ddrriivveenn  ppuummpp..””

55..  SSlliiddee  2211

EExxaammpplleess::

FFNNPP  ––  FFoorr  cceerrttaaiinn  SSAAMMAAss  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  tthhee  EERR,,  tthheerree  mmaayy  bbee  lloowweerr  ccoosstt
aalltteerrnnaattiivveess  tthhaatt  ccoouulldd  aacchhiieevvee  mmuucchh  ooff  tthhee  rriisskk  rreedduuccttiioonn……    PPlleeaassee  ccoonnssiiddeerr  aanndd
pprroovviiddee  eessttiimmaatteedd  ccoossttss  aanndd  bbeenneeffiittss  ffoorr::

-- AAddddiinngg  aa  ddiieesseell--ddrriivveenn  bbaatttteerryy  cchhaarrggeerr……
-- IInnssttaalllliinngg  aa    ddiirreecctt--ddrriivvee  ddiieesseell  ttoo  ppoowweerr  aann  aauuxxiilliiaarryy  ffeeeeddwwaatteerr  ((AAFFWW))  ppuummpp……

MMPPSS  --  ““……PPlleeaassee  pprroovviiddee  aa  bbrriieeff  eexxppllaannaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  aapppplliiccaabbiilliittyy//ffeeaassiibbiilliittyy
ooff……””  PPrroovviidd[[iinngg]]  aa  448800VVAACC  ppoowweerr  ssuuppppllyy  ttoo  ooppeenn  tthhee  ppoowweerr  ooppeerraatteedd  rreelliieeff  vvaallvvee
aanndd  rreedduuccee  tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  tteemmppeerraattuurree  iinndduucceedd  SSGGTTRR,,  aanndd  hhiigghh  pprreessssuurree  mmeelltt
eejjeeccttiioonn..



66..  SSlliiddee  2222

EExxaammpplleess::

AANNOO--22    ––    ““……PPlleeaassee  pprroovviiddee  jjuussttiiffiiccaattiioonn,,  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  aa  mmoorree  ddeettaaiilleedd  aannaallyyssiiss
oorr  ccoosstt  eessttiimmaattee,,  ffoorr  eelliimmiinnaattiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  SSAAMMAA  ccaannddiiddaatteess……CCCC--0011  [[PPrroovviiddee
DDiieesseell  DDrriivveenn  LLooww  PPrreessssuurree  VVeesssseell  MMaakkeeuupp]]……CCWW--0099  [[PPrroovviiddee  aann  AAddddiittiioonnaall
DDiivveerrssee  SSWW  PPuummpp]]……CCWW--1133  [[RReeppllaaccee  AAllll  EECCCCSS  PPuummpp  MMoottoorrss  wwiitthh  AAiirr--CCoooolleedd
MMoottoorrss]]……FFWW--0011  [[IInnssttaallll  aa  DDiiggiittaall  FFeeeeddwwaatteerr  UUppggrraaddee]]””

DD..CC..  CCooookk  --  ““……pplleeaassee  pprroovviiddee……aann  eessttiimmaatteedd  ccoosstt  ((aapppprrooxxiimmaattee))  ffoorr  aallll  ssccrreeeenneedd
oouutt  SSAAMMAAss..    AAllssoo  pprroovviiddee  aa  bbrriieeff  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  mmeetthhooddoollooggyy,,  iinnffoorrmmaattiioonn
ssoouurrcceess,,  mmaajjoorr  ccoosstt  eelleemmeennttss,,  aanndd  aassssuummppttiioonnss……uusseedd  ttoo  ddeevveelloopp  tthheessee  ccoosstt
eessttiimmaatteess……””


