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 اس هبیلی یه فبصلِ در وِ هسبفزبزی وطتی یه رٍی بز 2014 سبل در
  خذهِ اس یىی .داد رخ سَسی آتص بَد اطلس دریبی در آهزیىب سبحل
  در وِ ضذ هتَجِ بَد، سًی گطت هطغَل هَتَرخبًِ هحل در وِ وطتی
 آتص سَخت ًطت اثز در وطتی هحزوِ هَتَر چْبر اس یىی ببالی

 فزهبًذّی اتبق بِ ٍ وزدُ تزن را هحل سپس .است ضذُ ایجبد وَچىی
  اجزا هَرد بِ خَبی بِ اضطزاری ضزایط دستَرالعول .دّذ هی اطالع

 (CO2) ثببت حزیك اطفبء تجْیشات تَسط سزیعبً حزیك ٍ ضذُ گذاضتِ
 هسبفز 174 اس ّیچیه حبدثِ ایي اثز در .ضَد هی خبهَش وطتی در

 .ًذیذًذ آسیب وطتی

  اس سَخت (1) .بَد ضذُ هجْش دیشلی هحزوِ هَتَر چْبر بِ وطتی
 هی ٍارد سیلٌذرّب بِ طَل تغییز لببلیت بب ای رسٍُ وَپلیٌگ یه طزیك

 ّب وَپلیٌگ ایي .داضت ٍجَد وَپلیٌگ چْبر هَتَر ّز در (2) .ضذ
  هی پیچیذُ سیلٌذر بِ آى سز یه ٍلتی وِ بَدًذ ضذُ طزاحی طَری
 .ببضذ پذیز اهىبى بسَْلت آى ًصب طَل تغییز لببلیت بِ تَجِ بب ضَد،

 بب هَتَر سِ ّبی وَپلیٌگ وطتی، ایي در هحزوِ هَتَر چْبر بیي اس
  ایي اس یىی (3) .بَد ضذُ تعَیض هزبَطِ اتصبالت ٍ الستیىی ضیلٌگ
 بِ هستمیوبً سَخت ًمطِ ّویي اس ٍ دیذُ آسیب الستیىی ّبی ضیلٌگ

  دادُ رخ سَسی آتص دلیل ّویي بِ ٍ ضذ هی پبضیذُ هَتَر داغ هحل
 .است

 !اگر نوع تغییر تشخیص داده نشود نمی توانیذ آن را مذیریت کرد
   

   آیا می توانیذ تغییر الزم را تشخیص دهیذ؟

www.aiche.org/ccps 

 شما چه کاری می توانیذ انجام دهیذ؟

www.iomosaic.com 

 ٍاحذ یه در تَاًذ هی هسبفزبزی وطتی حبدثِ هطببِ دلیمبً ًطَد گذاضتِ اجزا هَرد بِ بذرستی تغییز هذیزیت دستَرالعول اگز
 ًیبس هَرد تغییز اگز .ضذ اًجبم ببیذ وِ است تغییزی ضٌبخت تغییز هذیزیت سیستن در هزحلِ هْوتزیي ضبیذ .دّذ رخ فزآیٌذی
 .ضذ ًخَاّذ ضزٍع ّزگش تغییز هذیزیت فزآیٌذ ًطَد ضٌبختِ بذرستی

 وٌیذ استفبدُ صحیح ٍ هٌبسب جبیگشیي لطعبت اس تعویزات اًجبم ٌّگبم ّوَارُ•
 ببضیذ هطلع فزآیٌذ ایي اجزای در خَد ًمص اس ٍ بَدُ آگبُ خَد ٍاحذ در (MOC) تغییز هذیزیت دستَرالعول اس•
 سیستن ٍ فزآیٌذ وٌتزل افشارّبی ًزم هَاد، ّب، وٌتزل ادٍات، تجْیشات، ّب، دستَرالعول در تغییز اًجبم فزآیٌذ چگًَگی اس•

 ببضیذ آگبُ ایوٌی ّبی
 تغییز ارسیببی ٌّگبم در گیزد، هی اًجبم ضوب تبئیذ اسبس بز تغییز ایي ٍ ّستیذ تغییز هذیزیت سیستن اس بخطی عٌَاى بِ اگز•

 ایذ وزدُ درن وبهال را آى طزاحی هبٌبی وِ وٌیذ حبصل اطویٌبى
 وٌیذ ووه درخَاست ٍ وزدُ استفبدُ تغییز هذیزیت دستَرالعول اس ًیستیذ، تغییز اًجبم بِ هطوئي اگز•
 است گزفتِ صَرت MOC دستَرالعول اسبس بز تغییز ایي وِ ًوبئیذ اطویٌبى وزدیذ بزخَرد تغییزی بِ خَد ٍاحذ در اگز•

 2014 ًَاهبز 3 سی، دی ٍاضیٌگتي ،14-12 آهزیىب دریبیی سبحلی گبرد ایوٌی ًطزیِ :هٌبع
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