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RESPOSTA DE UM REATOR DE ACUA PRBSSURISADA (PWR) A DEMANDA DE 

GERAÇÃO DE POTÊNCIA DE UMA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

IWTRODUÇAO: 

Há uma noção largamente difundida entre a comuni 

dade de geração de potência elétrica de que as centrais nuclea

res não são adequadas para o papel dinâmico apropriado as neces 

sidades variáveis de geração de uma rede de distribuição. 

A fonte desta concepção incorreta não é bem cla

ra. Talvez se origine do papel que as centrais nucleares tem e-

xercido historicamente, ou de deficiências perceptíveis na tec

nologia nuclear, ou ainda da falta de uma margem de segurança 

na operação do núcleo do reator. 

Este trabalho procura demonstrar a flexibilidade 

de um reator "PWR" em seguir as variações da demanda da rede,bem 

como discutir os fatores que afetam a flexibilidade transitória 

e certos aspectos de projeto que permitem ao reator satisfazer 

as capacidades exigidas. 
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O PAPEL DAS CENTRAIS NUCLEARES 80S EUA: 

Historicamente, as centrais nucleares tem sido uti_ 

lizadas como usinas de base, operando a plena carga durante a 

maior parte do tempo (fator de capacidade entre 70 e 100%). 

Este papel foi estimulado pela economia de combus

tível e não por alguma limitação inerente ao projeto. 

A despeito dos custos crescentes, centrais nuclea

res ainda produzem energia por um custo de combustível de aproxi

madamente 0.4 $/KHA, em comparação a 1.2 $ /KWA" para o carvão e 4$/KWflf 

para o diesel. 

Estes custos favoráveis de geração continuarão a 

empurrar as centrais nucleares para operação de base ate que uni

dades mais modernas sejam instaladas ou até que as vantagens eco

nômicas sejam superadas em importância pela necessidade de empare 

lhar a produção e o consumo na rede de distribuição. 

Este ultimo fator se tornará mais dominante a medi_ 

da que a capacidade nuclear para qualquer dada utilidade cresça. 

Atualmente nos EUA, centrais nucleares produzem a-

cima de 10% da energia elétrica requerida. Se espera que atinja a 

casa dos 25% pelo ano 2000, quando as unidades nucleares deverão 

estar seguindo as demandas de carga da rede (como usinas interme

diárias ou de ponta). 

A necessidade de suprir as demandas da rede com uiU 

dades nucleares é ainda mais premente em paises como a França, que 

estará produzindo 85% de sua eletricidade com energia neclear pelo 

ano 2000. No mesmo caminho estão o taiwan (31% nuclear em 1985), a 

Coréia (40% em 1990) e a Suécia (46% em 1990}. 

Está a cargo dos vendedores do NSSS (Nuclear Steam 

Suply System) prover estas capacidades de flexibilidade de operação, 

projetando unidades que vão de encontro aos requisitos das redes. 

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO; 

O objetivo básico do projeto de um PWR NSSS ê trans

ferir a energia gerada no núcleo do reator para um gerador de vapor, 
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onde é produzido o vapor para acionar uma turbina ligada a unge 

rador de eletricidade (fig.l). Sob vários aspectos, os requisitos 

termo hidráulicos do projeto de uma NSSS são menos exigentes do 

que os de uma central fossil comparável (a carvão ou a óleo). a 

pressão e temperatura de operação e requisitos de fluxo estão bem 

dentro dos limites da tecnologia já comprovada na área. 0 impacto 

potencial do processo nuclear no cerne "núcleo" do reator sobre a 

saúde e segurança do público tem gerado desafios especiais para a 

tecnologia. 

Uma grande quantidade de normas e padrão de projeto, 

fabricação e conr-trução tem sido desenvolvidos de forma a cobrir 

a gama de requisitos referentes desde ao processamento, manejo e 

expedição de residuos nucleares até o local de construção das cen 

trais. Estas normas e padrões tem sido reduzidos ã prática com su 

cesso e sua aplicação assegura um projeto base de NSSS com adequa 

da margem de flexibilidade de operação. 

As condições de operação necessárias para assegurar 

a integridade do combustível resultam em uir. balanço de baixa tempe 

ratura e pressão no projeto da turbina do gerador. A tecnologia de 

baixa temperatura e pressão nesta área é bem definida e madura. Co 

mo resultado, a turbina geradora e seus sistemas de suporte e con

trole são normalmente projetados para suportar satisfatoriamente 

uma maior magnitude de variações da carga do que o NSSS com seus 

oprimentes requisitos de segurança. Assim, o balanço do projeto nor 

malmente não limita a habilidade da Central nuclear em satisfazer 

as demandas variáveis da rede. 

0 desafio restante de segurança é operar a usina de 

uma maneira que assegure um risco mínimo a saúde pública. 

Em um sentido extremo, isto se traduz na preservação 

das condições de operação e paralisação de forma a assegurar n con 

tenção dos produtos de fissão radiotiva dentro dos limites da NSSS. 

Em um sentido prático, isto significa confirmar os 

produtos de fissão no combustível, sob todas as condições normais 

e acidentais. 

CONFINAMENTO DA RADIOTIVIDADE - O SISTEMA DE PROTEÇÃO : 

0 confirmamento dos produtos de fissão radioativos 

encontrados dertro do combustível é assegurado por três distintas 
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fronteiras: o revestimento do combustível, a fronteira de pressão 

do NSSS e a estrutura de contenção. A ênfase i primeiramente co

locada na preservação da integridade do revestimento do combustí

vel. 

A estrutura de contenção e a fronteira de pressão de 

vem atuar na contenção da radiotividade especialmente em casos de 

acidente. 

A preservação do revestimento das barras combustíveis 

é um requisito primário no projeto da NSSS, seu combustível,e seus 

sistemas de controle e proteção. Há quatro fatores chave para al

cançar isto. 

- limitar o calor gerado no combustível 

- manter uma adequada remoção de calor do combustível 

- limitar as tensões mecânicas no revestimento 

- preservar adequadas margens para avarias no combustível du 

rante as condições normais ou de acidentes de operação. 

Cada um destes fatores influencia a operabilidade do 

PWR e sua habilidade para responder as demandas variantes da carga. 

A potência de saída da ItSSS define a taxa linear mé

dia de geração de calor no combustível. 

A taxa local de geração de calor (KW/FT) em qualquer 

ponto do núcleo depende da taxa média de geração e da distribuição 

radial e axial de potência. O sistema de proteção do reator é pro

jetado para manter a taxa local baixa o suficiente para prevenir 

distorção nos grãos de combustível (o que poderia reduzir a capaci_ 

dade de transferência de calor) causada por excessiva produção de 

calor mesmo durante as condições acidentais ou perturbadas de ope 

ração. 

0 controle da distribuição r>a potência durante as ma 
nobras é um elemento chave para a preservação de margens pré-aci-

dentais adequadas para os limites de KW/FT. Um controle inadequado 

de distribuição de potência pode resultar en níveis de potência ou 

operação de seguimento de carga restritos. 

Grandes volumes de ebulição não podem ser tolerados 

em um PWR devido a conseqüente redução da transferência de calor 

do combustível. 0 desvio da taxa de ebulição nucleada caracteriza 

inadequada transferência de calor. Este não é limitante durante ma 

nobras normais de potência. Entretanto, mesmo durantes estas opera 
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ções, o fluxo de refrigerante do reator, a temperatura e a pres

são te» que ser mantidas dentro de limites para assegurar um des 

vio da taxa favorável inclusive durante a ocorrência simultânea 

de um dos acidentes mais prováveis. 

Sob condições normais de operação, qualquer inter

ação mecânica entre o elemento combustível e seu revestimento não 

induz tensões significativas neste último. 

Entretanto, durante rápidos aumentos de potência, o 

combustível se expande rapidamente, o que pode induzir suficiente 

tensão no revestimento para produzir falhas. Esta interação entre 

os grãos e o revestimento é somente significante apôs períodos em 

que se mantêm uma potência constante quando o revestimento penetra 

gradativãmente no combustível. Para a PWR da Mestinghouse, as res 

trições nesta interação grão revestimento requerem que, após pe

ríodos de operação continua (1 mes ou mais) a níveis reduzidos de 

potência, subsequentes aumentos de potência devem ser realizados 

a taxas não maiores do que 3%/hora. Uma vez que um dado nível de 

potência ê alcançada durante esta lenta aFr*»nr̂ o„ as capacidades 

normalmente disponíveis de alteração de potência são acessíveis 

em qualquer nível inferior de potência. 

A manutenção de margens adequadas para o ajuste do 

disparo do sistema de proteção e a preservação das condições ne

cessárias para assegurar uma taxa KW/FT satisfatória e níveis de 

desvio da taxa de ebulição nucleada durante acidentes é comparti

lhada pelos sistemas de controle e proteção de NSSS e o operador. 

Uma erosão substancial nas margens de operação podem 

resultar em uma partida do reator que torne a usina não acessível 

para o controle de geração da rede e induz ponderáveis transientes 

de desestabilização na mesma. 

FLEXIBILIDADE DE OPERAÇÃO - 0 SISTEMA DE CONTROLE : 

Adequadas margens e controle automático da faixa de 

potência provem o PWR com capacidade de manobras que o tornam utî  

lizável para manobras de potência com horário definido de forma a 

otimizar a economia de geração ou para mudanças de potência sem 

horário definido para maximizar a estabilidade da rede. 

As capacidades típicas de um PWR incluem: 
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- ciclo diãro dia/noite de 50% de potência ou mais 

- taxas de aumento de potência de 5%/min. 

- passos de mudança de potência de pelo menos 10% de potên

cia nominal. 

- capacidade de rejeição de carga de pelo menos 50% da po

tência nominal. 

Os sistemas de controle do PWR tem por função o con 

trole da temperatura, pressão, potência média, distribuição de po 

tência no núcleo e inventário (fig.2). 

COimOLE BB H V E M T A R I O : 

As PHRs são geralmente equipadas com um sistema de 

sangramento e alimentação de refrigerante para remoção "OFF-LINE" 

de impurezas, ajustes químicos e regulação do absorvente solúvel 

de neutrons. 

Os ajustes do sistema de inventário do reator são 

feitos mudando-se a proporção de refrigerante removido para a 

de refrigerante recarregado no sistema. 

0 erro induzido para o sistema de controle uma com 

binação inadequada entre o nível de líquido medido no pressuri-

zador e um nível programado, que é uma função da temperatura mé

dia do refrigerante. 0 nível líquido é programado para preservar 

uma massa constante de refrigerante em todas as temperaturas de 

operação. 

0 inventário do fluido do gerador de vapor é regu

lado ajustando-se a quantidade de água de alimentação suprida ao 

gerador. A diferença entre o nível medido e programado do gera

dor de vapor (uma função da carga da turbina) é o principal erro 

atuante para o sistema de controle. A má combinação entre a ali

mentação e fluxo de vapor também induz o controlador a prover rá 

pida resposta antecipatõria. 

COMTROEB DE TEMPERATURA: 

Durante transientes normais de potência, a tempera

tura do refrigerante do reator é controlada pelas barras de con

trole absorventes de neutrons no núcleo. Estas barras se movem pa 

ra dentro ou para fora do núcleo para diminuir ou aumentar o nume 
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ro de fissões nucleares produtoras de calor. 0 sistema de controle 

das barras é atuado por um desvio da temperatura média medida do 

refrigerante em relação ao valor programado (função da carga da 

turbina). Antecipação no controle é fornecida pelo desajuste entre 

a potência do reator e da turbina. 

Durante grandes e rápidas reduções de potência, no

tavelmente rejeições de carga, o sistema de controle das barras é 

suplementado em sua função de controle de temperatura por uma pas

sagem secundária de vapor. O sistema de passagem secundária cana li. 

za vapor em torno de turbina diretamente para o condensador, e, em 

alguns casos, para a atmosfera. Esta ação preserva uma carga mais 

ou menos constante no reator até que o sistema de controle das bar 

ras possa responder ao rápido decrescimento de potência. 

A temperatura do vapor no secundário do PWR não é 

diretamente controlada em aplicações com um gerador de vapor seco 

e saturado. A temperatura do vapor varia diretamente com a pressão 

(uma função do carregamento da turbina no gerador de vapor) e ou 

temperatura média do refrigerante do reator. 

COWTUOI^ DA PKESSAO: 

A pressão do regrigerante do reator é controlada 

através de aquecedores e sistemas de aspersão no pressurizador. 

Reduzida a pressão, atuam os aquecedores para aumentar o montante 

de vapor no interior do pressurizador de vapor, para aumentar a 

pressão. Aumentada a pressão, atuam os bicos de aspersão no inte

rior do pressurizador de vapor que rapidamente condensam vapor pa 

ra reduzir a pressão. A pressão do refrigerante é mantida constan 

te (um estado permanente) para todos os níveis de potência de ope 

ração. 

A pressão do gerador de vapor não é diretamente con 

trolada no PWR com gerador de vapor saturada e seco. Isto é uma 

função direta do carregamento da turbina sobre o gerador de vapor 

e/ou a temperatura média do refrigerante do reator. 

CONTROLE DO NlVEL MÉDIO DE POTEWCIA; 

A potência média gerada em um PWR é regulada pelo 

sistema de controle turbina-gerador, que responde diretamente as 



demandas da rede, através d» um laço de dispacho remoto ou através 

da ação do operador. O efeito das variações de potência de turbina 

reflete-se no sistema de refrigeração do reator COMO variações na 

temperatura média do refrigerante. Estas variações estimulam o sis 

tema de barras de controle ã regularem o processo de fissão para 

modificar a produção de calor no núcleo. 

CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE POTÊNCIA: 

O controle da distribuição de potência no núcleo é 

geralmente limitado ã dimensão axial. A distribuição de potência 

radial é essencialmente fixada pelo projeto e locação das barras 

de controle no plano radial. No PHR da Westinghouse, o controle 

da distribuição de potência axial é geralmente realizado pele ajus 

tamento da posição das barras de controle do reator que tem a maior 

influência sobre o perfil axial de potência. Variações na solução 

absorve dor a de neutrons são usados para afetar o processo de fissão 

e, também, a temperatura do refrigerante do reator. Isto estimula 

o sistema automático de barras de controle ã mover as barras para 

modificar a distribuição de potência axial. A variação requerida 

na solução absorvedora de neutrons no refrigerante do reator será 

feita manualmente, porque os requisitos de controle são geralmente 

lentos. 

PWR - RESPOSTA TRANSITÓRIA: 

A figura 3 através de 5 gráficos ilustra a respos

ta do PWR com gerador de vapor tipo saturado e seco ã variações de 

saída no turbo-gerador. Estas manobras, que representam um pequeno 

exemplo da capacidade normalmente disponível do PWR, abrangem uma 

classe de transitórios de potência programadas e não programadas e 

incluem: 

- uma rejeição de carga de 43% 

- um degrau de variação de 10% 

- um ciclo de observação de carga dia/noite 

- um incremento de potência de 35% a taxa de 5% por minuto. 

A habilidade de instalação para responder a estes 

transientes da rede será estimada pela adequação das margens de re 

gulação para proteção do reator. A regulação crítica do reator du-
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rant* transitórios normais da potência são: 

- sobra potência 

- sobra temperatura 

- mínimo nival d'água no gerador da vapor 

- mínima pressão no pressurizador 

- máxima pressão no pressurizador 

Os objetivos da distribuição de potência axial são 

decompostos no cálculo da regulação de proteção para sobre-potên-

cia e/ou sobre-temperatura. 

No sistema de proteção da Westinghouse, as prote

ções de sobre-potência e sobre-temperatura são baseados na eleva 

ção da temperatura medida através do reator (AT). 

BBJEIÇfo DB CAUGA: 

A rejeição de carga é um dos mais severos transien 

tes de potência não acidentais experimentados por qualquer unida

de geradora. 6 vital que a instalação passe por tais distúrbios e 

retenha sua habilidade para responder prontamente ã subsequentes 

solicitações de geração. Qualquer unidade que cerca a regulação du 

rante tal evento comprometerá a segurança e estabilidade do siste-

A figura 3 mostra a resposta de operação de um PWR 

a três laços para um degrau de redução de carga de 43% â partir de 

97% da potência. A característica chave deste trans lente é a re

pentina diferença entre a potência de saída da turbina e do siste

ma nuclear de suprimento de vapor (NSSS). O retardo do sistema das 

barras de controle para responder as estas disparidades causa um 

aumento de calor e pressão no sistema. 0 repentino aumento da pres 

são do vapor provoca colapsosna evasão do gerador de vapor e reser 

va d'água. Isto resulta em uma redução no nível em direção do li

mite de regulação e aciona o sistema de desvio de vapor, este sis

tema remove energia do gerador de vapor para objetivamente suprimir 

qualquer incremento adicional de temperatura. A tabela 1 resume as 

mínimas margens de regulação para o reator encontrados durante o 

transitório. 

Os dados do transitório de rejeição de carga e tam

bém de transientes da figura 4 e 5 foram coletados próximo ao iní-
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cio do primeiro ciclo do combustível. Neste momento do ciclo de 

vida, o coeficiente de moderação negativa, realimentação no PWR, 

i pouco objetiva em enfraquecer as variações de temperatura do 

refrigerante de reator. Como em resultado as margens tiveram um 

aumento para os mesmos transientes, em tempos mais avançados do 

ciclo do combustível. 

PEQUENOS DEGRAUS DE VARIAÇÃO; 

Comparado a uma rejeição de carga, um degrau de 10% 

na potência é um brando exercício. Embora seja uma variação rela 

tivãmente pequena, esta capacidade em qualquer instalação é impor 

tante para o controle dinâmico da rede. 

Como na rejeição de carga mostrada na figura 3, o as 

pecto significante deste transiente é a rápida disparidade entre 

a potência de saída do turbo-gerador e o sistema nuclear de supri, 

mento de vapor (NSSS). No caso de um degrau de 10% de variação,to

davia o sistema das barras de controle pode facilmente limitar as 

respostas dos parâmetros da instalação. 0 sistema de desvio de va 

por não é solicitado para decrementos menores que aproximadamente 

20%. 

A figura 4 mostra um degrau de incremento de 10% a 

partir de 90% da potência para um sistema nuclear de suprimento de 

vapor (NSSS) ã dois lagos. O efeito deste transiente sobre a insta 

lação é oposto(e menor) ã rejeição de carga da figura 2. A repentî  

na retirada de mais potência do reator tende a resfriar demais o 

sistema e diminuir a pressão. A temperatura do refrigerante do rea 

tor somente decai de 2 F durante o primeiro minuto após o incremen 

to da potência. A correspondente queda de pressão no gerador de va 

por permite a erosão no inventário líquido para expandir, causando 

um nível de expansão de 5%. 

A tabela II resume as margens de regulação durante um 

degrau incrementai de 10% até a potência total. A queda da tempe

ratura no início da escalada de potência realmente melhora a mar

gem de regulação para sobretemperatura. Exceto para o nível do ge

rador de vapor, este não é ultrapassado nas respostas dos parâme

tros de proteção da instalação (figura 3). Esta característica é 

especialmente importante quando operando próximo â potência máxima, 

porque as margens estão no mínimo. A ultrapassagem õo nível do ge-
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rador de vapor é pequena e rapidamente cede. 

OBSERVAÇÃO DO CICLO DE CARGA DIA/NOITE; 

A baixa taxa de variação de potência associada com 

um ciclo de observação de carga dia/noite faz deste um insignifi

cante transiente do ponto de vista da temperatura e pressão. A ta 

xa de crescimento raramente excede 1% por minuto, e na maioria 

dos exemplos, ela ê consideravelmente menor que isto.Os controles 

de temperatura, pressão e nível não tem dificuladade em sustentar 

estes parâmetros dentro de seus valores programados. Portanto, as 

margens para a pressão e o nível de regulação, geralmente não são 

violados através destas manobras. 

Uma primeira preocupação durante grandes variações 

no ciclo de potência, é a preservação da distribuição de potên

cia axial dentro dos limites da especificação técnica. Realizada 

esta prevensão alguma margem de penalidade na sobre-potência e/ou 

sobre-temperatura de regulação ê um resultado do excessivamente 

distorcido perfil de potência. 

Pequenas variações de potência caracterizadas pelo 

degrau de 10% de variação mostrada na figura 4 não causam grandes 

variações na posição das barras de controle. 0 distúrbio resul

tante na distribuição axial de potência ê pequeno e usualmente es 

tá dentro dos limites. Grandes e rápidas variações de potência per 

tubam a distribuição axial de potência em uma extensão considerá

vel. Estes transientes, todavia, não ocorrem freqüentemente, e as 

ações de controle da distribuição de potência previnem objetivamen 

te qualquer considerável ou extensa perda na flexibilidade opera

cional . 

Uma grande rejeição de carga conduz o reator na dire 

ção dos limites extremos da distribuição de potência. Qualquer a-

juste no perfil de potência requerido é eficientemente manobrado 

após o transiente sem grandes perdas de margem ou violação dos li

mites de especificação técnica que podem resultar subsequentes xea 

trições nas operações da instalação. Grandes e rápidos incrementos 

de potência levam a instalação na direção da redução das margens 

de operação. Isto requer especial atenção para o controle da dis

tribuição de potência no núcleo. A facilidade com que este contro

le é realizado é mostrado na figura 5. 

A distribuição axial de potência durante grandes e 
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lentos ciclos de operação é pertubado pelas barras de controle e 

pelo xenânlo (um produto de fissão absorvedor de neutrons) redis 

tribuido dentro do combustível. No projeto de Westinghouse, ambos 

os mecanismos são lentamente modificados e são controlados pela 

limitação de excursão das barras solicitada pelo sistema de con

trole das barras. O controle da excursão das barras é li. tado pe 

Ia suplementação de sua função com variações na concentração da 

solução absorvedora de neutrons (báro) no refrigerante do reator. 

0 parâmetro de controle da distribuição de potência é disignado 

AI, que é simplesmente a diferença da potência gerada entre o topo 

e a base do núcleo conforme indicado pelos detectores de neutrons 

localizados no lado de fora do vaso do reator. A figura 5 mostra a 

eficiência do controle de AI dentro dos limites prescritos durante 

um grande transitório de carga observado. A solicitação da varia

ção da concentração de báro no refrigerante do reator é lenta e in 

cluida na capacidade de controle manual do operador. 

GRANDE E RÁPIDO IMCRBMBMTO DE POTÊNCIA: 

A habilidade para suprir grandes e rápidos incre

mentos de potência ê essencial em qualquer projeto de unidade gera 

dora. Tal performance é importante na estabilidade da rede após a 

saída de operação de uma unidade geradora. A falta desta capacida

de causará possivelmente regulagem adicional das outras unidades, 

como um resultado da instabilidade da grade de sustentação das bar 

ras. 

Um incremento de potência de 35% ã taxa de 5% por 

minuto é mostrado na figura 6. O comportamento essencial dos parâ

metros dos sistemas será uma variante ascendente com degraus de au 

mento de 10% de potência dado na figura 4. No projeto da Westing-

house, todavia,os sistemas de controle são suplementados por uma 

queda na temperatura do refrigerante do reator para alcançar uma po 

tência de saída adicional. Caindo a temperatura de um PWR, aumenta 

a saída de potência através da ação do coeficiente negativo de mo

deração. Esta ação é independente do papel de recuperação de potên 

cia do sistema de barras de controle. 

A queda na temperatura será substancial, acima de 

20°F em algumas aplicações, e terá um pronunciado efeito sobre a 

resposta transitória da instalação. A despeito desta perturbação 

adicional (figura 6), adequadas margens são sempre preservadas. Is 
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to está resumido na tabela III. A rápida natureza destes transien 

tes faz o controle de distribuição de potência (AI) pelos métodos 

convencionais impraticável. Neste caso, se requerido o controle 

de AI é realizado manualmente pela limitação da excursão das bar

ras de controle. 
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CONCLUSÃO: 

Os transitórios da instalação examinados neste papel 

guardam um amplo espectro da menor exigência de manobras de po

tência. O sucesso da preservação de adequadas margens de regula 

ção para a segurança da instalação durante estes transientes de 

monstra a flexibilidade e operacionalidade inerentes ao PWR. Es 

ta flexibilidade e operacionalidade qualificam o PWR com um 

ativo membro da divisão dinâmica da carga para maximizar a eco-

nomicidade e estabilidade da rede. 
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TABLE 1 

MARGINS DURING 4 3 PERCENT LOAD REJECTION 
FROM 97 PERCENT Í>ÒWEF 

Overpower AT 

Overtemperature AT 

High RCS Pressure 

Low RCS Pressure 

High Pressurizer Level' 

Lew SS Level 

High SG Level 

Initial 
Trip Margin 

1 » FP AT 

17X FP AT 

140 psi 

375 psi . 

3DX of span 

28X of span 

32X of span 

Minima 
Trip Margin 

1 » FP AT 

16* FP AT 

125 psi 

270 psi. 

28! of span 

17X of span 

21X of span 

Maxima Deviation 
From Prograa 

• 25 psf 

- 95 psi 

23X of span 

- 12» of span 

• 10X of span 

TAKE I I 

HAR6INS DURING 10 PERCENT STEP INCREASE 
FROM 90 PElCEWToTgff 

AT 

uvertenperature AT 

High RCS Pressure^ 

Low RCS'Pressure 

High Pressurizer Level 

Low 56 Level 

High SG Level 

Initial 
Trip Margin 

20X FP AT 

21X FP AT 

160 psi 

325 psi 

59? of span 

39X of span 

301 of span 

Minim* 
Trip Margin 

.10* FP AT. 

11* FP AT 

160 psi 

205 psi 

52.5X of span 

32X of span 

25X of span 

Maxima Deviation 
Frow Proqrs* 

- 1C psi 

- 30 psi 

4.4X of span 

- 6% of span 

• 6X of spar: 

TABLE I I I 

MARGINS DURING 35 PERCENT POWER INCREASE AT 5 PERCENT/HIN 

In i t ia l 
Trip Margin 

Overpower AT 

Overteaperature A 

High RCS Pressure 

Low IICS Pressure 

High Pressure Level 

Minimal 
Trip Margin 

SM FP AT 

MX FP AT 

134 psl* 

306 psi 

S5X of span 

Maximum Deviation 
Frofli Program 

2 » FP AT 

5 » FP AT 

126 psi : 

266 psi 

55X of span 

~ 

— 

• 24 psi 

- 24 psi 

24X of span 

SS • SUM Generator 
ftCS » Reactor Coolant System 
** - Full Power 
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