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PROTEKSI PADA SISTEM PEMBANGKIT UAP REAKTOR DAYA
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ABSTRAK
SIMULASt SISTEM TERINTEGRAS1 PENGENDAUAN DAN PROTEKSI

PADA SISTEM PEMBANGKIT UAP REAKTOR DAYA. Telah dilakukan kajian
pembuatan simulasi sistem terintegrasi pengendalian dan proteksi pada sistem
pembangkit uap reaktor daya. Simulasi reaktor daya yang dilakukan menggunakan
perangkat lunak simulasi reaktor daya jenis CANDU-9. Sistem pembangkit uap
nukiir adalah bagian reaktor daya yang menghasilkan tenaga panas yang berupa
uap air bersuhu tingi, dan bertekanan tinggi. Uap yang terbentuk pada pembangkit
uap ditransfer menuju turbin, kemudian uap tadi dikondensasi lalu kembali ke
pembangkit uap. Olehkarenanya pengendalian uap merupakan faktor penting
dalam pengendalian reaktor daya. Salah satu pengendalian terhadap sistem
pembangkit uap adalah pengendalian tinggi permukaan pembangkit uap.
Sedangkan pengendalian uap menuju turbin dilakukan dengan menggunakan
beberapa katup, yaitu katup keselamatan (safety valve), katup henti darurat
(emergency stop valve), katup governor. Dalam hal ini diambil kasus gangguan
berupa tak berfungsinya salah satu katup kontrol level pembangkit uap (katup
LCV). Dari hasil simuiasi dapat diketahui parameter -parameter reaktor apa saja
yang dipengaruhi dan tindakan apa yang dilakukan berkaitan dengan kejadian
malfungsi di atas Untuk menjamin pengoperasian reaktor yang aman dan selamat
selain pengendalian diperlukan tindakan pengaman seperti trip turbin.

ABSTRACT
SIMULATION OF INTEGRATED CONTROL AND PROTECTION SYSTEM

ON STEAM GENERATED SYSTEM OF NUCLEAR POWER PLANT. Simulation
of integrated control and protection system on steam generated system of nuclear
power plant was studied. The simulation software of nuclear power plant type
CANDU-9 was applied in this simulation. Nuclear steam generating system is a
system of reactor to produce steam with high temperature and pressure. The
steam produced in steam generator flows to the turbine, and steam passes to the
condenser where then returned to the steam generator. Therefore the control on
steam generating system is important Steam generator level control is one of
control system. On route to the turbine steam travels through several valves, i.e.
safety valves, emergency stop valves, governor valves. In this case the malfunction
of feedwater large control valve 101 (LCV 101) is seleceted. From this simulation
the reactor parameter affected by that malfunction is known. It ia also considered
that turbine trip is the one action to maintain safety of nuclear power plant
operation

PENDAHULUAN

Aspek keselamatan merupakan kriteria utama pada reaktor daya nukiir

Reaktor hams dapat shutdown pada saat batas keselamatan parameter terlampaui.

Sistem yang bertugas untuk melakukan shutdown reaktor adalah sistem proteksi

reaktor. Di pihak lain, reaktor daya nukiir tidak boleh terlalu sering scram, agar catu
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daya ke pelanggan dapat terus menerus dipenuhi. Dengan demikian sistem hams

dirancang sedemikian rupa sehingga reaktor dapat mengantisipasi semua

gangguan yang tidak membahayakan. Dengan kata lain , sistem harus robust.

Namun di pihak lain, sistem juga harus dapat berhenti secara otomatik bila

gangguan tersebut sudah melewati ambang batas keselamatan. Sistem yang

secara terintegrasi memenuhi kriteria tersebut sangat menarik untuk

dikembangkkan, karena akan sangat mendukung efisiensi pembangkitan daya

listrik.

Sistem pembangkit uap nuklir adalah bagian reaktor daya yang

menghasilkan tenaga panas yang berupa uap air bersuhu tinggi dan bertekanan

tinggi untuk memutar turbin. Sistem pembangkit uap nuklir pada Pembangkit Listrik

Tenaga Nuklir CANDU (Canada Deuterium Uranium) menggunakan uranium alam

sebagai bahan bakar dan air berat sebagai moderator dan fluida pendingin dalam

sistem tranport panas.

Sistem transport panas merupakan salah satu sistem pembangkit uap

reaktor yang berperanan penting yaitu mensirkulasikan pendingin air berat melalui

kanal bahan bakar untuk memindahkan panas yang dihasilkan oleh fisi bahan

bakar uranium. Panas yang terjadi dibawa oleh fluida pendingin reaktor ke

pembangkit uap dan selanjutnya ditransfer ke air untuk menghasilkan uap,

selanjutnya uap akan menggerakkan generator turbin. Kira-kira 95% panas fisi

dipindahkan oleh pendingin reaktor. Sisanya yang 5% dipindahkan ke pendingin

end-shields dan moderator. Panas yang dibawa oleh pendingin reaktor masih

bersuhu tinggi dan dipindahkan ke sistem transport panas. Panas diterima oleh

pendingin end shield dan moderator adalah bersuhu rendah.

Pendingin reaktor dari header outlet mengalir lewat pembangkit uap di mana

panas reaktor ditransfer ke pembangkit uap untuk menghasilkan uap untuk turbin.

Pendingin reaktor dengan suhu yang lebih rendah lalu memasuki pompa transport

panas untuk diresirkulasikan ke header inlet reaktor.

Pendingin reaktor mengikuti aliran bentuk delapan (figure of eight) melalui

loop transport panas, seperti terlihat dari Gambar 1. Aliran pendingin melalui teras

untuk kanal bahan bakar yang berdekatan ada dalam arah yang berlawanan

Pompa transport panas lalu dioperasikan secara seri, sehingga dengan kejadian

kegagalan daya untuk satu pompa, aliran pendingin masih tetap berlanjut

walaupun dengan kecepatan aliran yang berkurang dan begitu pula operasi reaktor

dapat berlanjut dengan daya yang lebih rendah.
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Gambar 1. Sistem Transport Panas CANDU

Dengan membuat simulasi komputer sistem terintegrasi pengendalian dan

proteksi, dapat diketahui dan dikaji penomena yang terjadi pada reaktor, karena

reaktor nuklir yang sesungguhya amat kritis ditinjau dari aspek keselamatan,

sehingga tidak leluasa dipergunakan untuk tujuan penelitian, pengembangan

sistem dan diklat.

Dalam uji coba digunakan pemrogaman simulasi reaktor daya jenis CANDU-

9. Reaktor daya jenis CANDU ini mempunyai 4 buah pembangkit uap. Uap yang

terbentuk pada pembangkit uap lalu ditransfer menuju turbin, kemudian uap tadi

dikondensasi lalu kembali ke pembangkit uap. Pengontrolan uap menuju turbin

dilakukan dengan menggunakan beberapa katup, yaitu katup keselamatan (safety

valve), katup henti darurat (emergency stop valve), katup governor. Sistem uap

terdiri dari pembangkit uap, turbin tekan tinggi (HP), turbin tekanan rendah (LP),

condenser, separator uap air, pamanas (reheater). Dikaji pula fungsi dari masing-

masing bagian dari sistem uap.

Uap meninggalkan turbin tekanan tinggi pada tekanan 900 kPa dan suhu

170°C lalu masuk ke separator. Uap dari separator dan uap yang langsung dari

pembangkit uap masuk ke reheater membentuk kondisi superpanas pada suhu

, 230°C dan tekanan 900 kPa lalu diteruskan ke turbin tekanan rendah. Uap dari
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turbin tekanan rendah lalu masuk ke kondenser pada tekanan 5 kPa dan suhu

35°C.

Dalam pelaksanaan simulasi ditinjau beberapa parameter yang berkaitan

dengan kontrol level pembangkit uap. Untuk menjamin pengoperasian reaktor yang

aman dan selamat, diperlukan beberapa peralatan tambahan, katup pengaman dan

juga trip reaktor.

PENGOPERASIAN SISTEM PEMBANGKIT UAP

Pembangkit Uap

Selama operasi normal, sistem transport panas mentransfer panas dari

reaktor ke pendingin sekunder lewat pembangkit uap (boiler). Boiler berfungsi

sebagai penyerap panas (heat sink) bagi reaktor. Panas reaktor ditransfer dari

sistem transport panas ke air umpan boiler. Akhirnya boiler akan menghasilkan uap

yang digunakan untuk memutartrubin.
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Gambar 2. Tipical Pembangkit Uap
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Pembangkit uap atau boiler yang digunakan pada reaktor CANDU dapat

dilihat pada Gambar 2. Air berat yang bersuhu lebih tinggi masuk ke boiler

melewati bundel tabung. Air berat di dalam tabung lebih panas dari pada air berat

yang berada di sekelilingnya.. Hal ini memungkinkan terjadinya perpindahan panas

dari air berat ke air umpan, dan memungkinkan mendidihnya air umpan.

Uap yang meninggalkan ujung atas bundel tabling masih memounyai

kandungan air 90%. Untuk mencegah kerusakan pada sistem perpipaan uap,

katup-katup maupun turbin, maka harus digunakan uap kering sebagai uap yang

meninggalkan boiler. Separator siklon yang terletak di atas bundel tabung, akan

mengeringkan uap dengan menggunakan gerak sentrifugal. Air yang lebih berat

dari pada uap akan bergerak keluar daerah separator lalu dialirkan /dikucurkan

keluar. Sedangkan uap yang meninggalkan puncak separator siklon mempunyai

kandungan uap yang lebih rendah dan masih belum dapat digunakan di dalam

turbin. Scrubber uap yang terletak di atas separator siklon akan mengurangi

kandungan air.

Air yang dipisahkan dari uap di dalam separator siklon dan scrubber uap

akan dikucurkan. Air mengalir ke bawah boiler melalui annuli ke bawah

(downcomer) dan kemudian dimasukkan kembali ke bundel tabung untuk

membangkitkan uap.Air di dalam boiler bergerak secara sirkulasi alamiah tanpa

menggunakan pompa. Air dan uap di dalam bundel tabung akan bergerak ke atas

disebabkan berkurangnya rapat jenis akibat adanya tambahan panas. Air yang

keluar dari separator siklon relatif lebih berat, sebab tidak lagi mempunyai

gelembung, dan jatuh menuju bawah dan memulai siklus kembali.

Air umpan mengalir di dalam boiler dimulai dari preheater. Pereheater akan

memanaskan air umpan mendekati suhu jenuh. Di dalam boiler air umpan akan

bersirkulasi mengelilingi bundel tabung dan menuju ke bawah. Begitu seterusnya

dalam beberapa kali hingga akhirnya meninggalkan boiler mendekati uap jenuh.

Sistem Uap

Sistem uap dengan komponen-komponen tipikalnya dapat dilihat dari

Gambar 3. Terlihat beberapa katup antara lain : katup keselamatan (safety valve),

katup henti darurat, katup governor. Katup keselamatan dipasang pada puncak

boiler untuk memproteksi sistem uap terhadap tekanan berlebih. Dengan adanya

tekanan boiler maka uap akan dibawa menuju turbin tekanan tinggi (HP) melalui

beberapa katup- katup, antara lain katup henti darurat dan katup governor. Katup
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henti darurat (emergency stop valves) berfungsi untuk menghentikan uap secara

cepat mengalir ke turbin untuk mencegah kerusakan pada turbin. Katup governor

berfungsi untuk mengontrol kecepatan turbin bila tidak dihubungkan dengan grid,

dan bila generator disinkronisasikan ke grid akan menentukan output listrik.

Dari katup governor uap mengalir menuju HP turbin. HP turbin mengubah

panas laten uap menjadi energi mekanik.-Dengan HP turbin menggunakan panas

laten di dalam uap, uap menjadi wet(moist). Kandungan air (moisture) yang lebih

dari 10% dapat mengakibatkan erosi terhadap baling-baling turbin.

Katup pelepasan uap kondenser dipasang untuk memungkinkan uap

membypass turbin dan aliran uap bisa langsung ke kondenser pada kegagalan

turbin sehingga reaktor dapat kontinu beroperasi pada daya yang dibutuhkan.

Katup tersebut juga digunakan untuk membuang uap dalam keadaan tidak

berfungsinya saluran aliran atau gagalnya turbin.

Katup pelepasan uap atmosfir adalah katup berkapasitas rendah yang

digunakan untuk mengontrol tekanan pembangkit uap dengan menggunakan

program kontrol tekanan uap. Katup dibuka sesuai dengan eror tekanan. Secara

normal dengan suatu offset dalam setpoint tekanan uap. Katup-katup ini juga dapat

difungsikan sebagai heat sink selama shutdown agar panas perpindahan dapat

meluruh bila kondenser utama tak tersedia.
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Gambar 3. Sistem Uap Reaktor CANDU
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Pengaturan HP dan LP turbin memberikan kesempatan untuk meningkatkan

kualitas uap untuk mengizinkan lebih banyak energi untuk dikonversi. Uap

meninggalkan turbin tekanan tinggi pada tekanan kira-kira 900 kPa dan suhu

170°C dengan kandungan air 10%. Uap melewati separator moisture yang

memindahkan kandungan air di dalam uap. Uap meninggalkan separator moisture

dengan suhu dan tekanan yang sama seperti pada outlet turbin tetapi tanpa

kandungan air. Uap kemudian melewati reheater, yang menggunakan uap secara

langsung dari boiler untuk memanaskan uap dari separator moisture ke kondisi

superpanas pada suhu 230°C dan 900 kPa, Karena reheater berkurang pada suhu

jenuh maka uap akan kembali secara langsung ke boiler.

Sebelum memasuki LP turbin, uap melalui katup (intercept valves). Dengan

katup henti darurat, katup ini akan menutup uap ke LP turbin dalam keadaan

darurat. Uap akhirnya melalui LP turbin lalu dikeluarkan ke kondenser pada 5

kPa(a), suhu 35°C dan kandungan air 10%.

Dengan menghentikan aliran uap ke turbin akan menghasilkan pertambahan

tekanan boiler. Ini dapat terjadi pada trip turbin. Pengurangan daya reaktor dan

pelepasan uap akan mencegah kenaikan tekanan boiler. Dengan mengatur level

daya reaktor terlalu rendah akan berfungsi sebagai racun pada reaktor. Namun

jika level daya reaktor dipertahankan 60%, reaktor masih tetap dapat dioperasikan.

Penyediaan heat sink alternatif ketika dioperasikan pada level daya ini akan

mencegah kenaikan tekanan boiler. Heat sink alternatif bisa disediakan dengan

membuang uap ke atmosfir atau secara langsung kekondenser. Semua reaktor

CANDU mempunyai katup (steam reject valve) dengan melepaskan uap ke

atmosfir atau ke kondenser pada daya reaktror 60%.

Sistem Transport Panas

Kondisi uap pada pembangkit uap untuk CANDU adalah 4,69 MPa dan

260°C. Air umpan masuk ke bagian preheater dari sisi sekunder pembangkit uap,

dipanaskan sampai suhu jenuh (saturasi), dan lalu dievaporasi untuk menghasilkan

uap. Pendingin air berat masuk ke tabung U pembangkit uap di depan sisi

preheater; uap air berat dikondensasikan, dan air berat yang cair akan didinginkan

secara cepat. Sejunlah uap (vapour) dalam pendingin air berat yang masuk ke

pembangkit uap akan menambah perbedaan suhu yang terjadi pada pembangkit

uap, dan meningkatkan kinerja pembangkit uap.
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Air berat digunakan sebagai pendingin reaktor; kelebihan utama air berat

adalah serapan neutron yang rendah. Tekanan operasi sistem transport panas

adalah salah satu elemen kunci dalam pengoptimalan sistem CANDU; tekanan

primer yang tinggi mengizinkan tekanan sekunder yang tinggi dan menambah

efisiensi unit Tekanan operasi CANDU pada header outlet reaktor adalah 10 MPa

(1450psia). Untuk memaksimalkan efisiensi unit, pendidihan dalam teras pada daya

tinggi digunakan, yang akan membuat kualitas header outlet meningkat sampai

kira-kira 4% pada daya penuh.

TATA KERJA

1. Dilakukan studi pustaka tentang sistem pengoperasian reaktor daya CANDU.

Khususnya yang berkaitan dengan sistem pembangkit uap.

2. Dipilih simulasi Plant Overview, dan diambil data parameter awal, 2 menit, 5

menit, 10 menit, 15 menit dan 20 menit setelah reaktor dioperasikan.

Parameter reaktor yang ditinjau adalah :

• suhu keluar kanal rata-rata

• Tekanan dan suhu ROH2 (Header Outlet Reaktor No. 2)

• Pembangkit Uap SG2

• Pompa P2

• Tekanan dan suhu pada keluaran pompa P2

• Tekanan dan Suhu RIH 2 (Header Inlet Reaktor No. 2)

• Kanal bahan bakar no. 2

• Tekanan dan suhu ROH1 (Header Outlet Reaktor No. 1)

• Pembangkit Uap No. 1

• Alian Umpan ke dalam loop utama

• Pompa P1

• Tekanan dan suhu pada keluaran pompa P1

• Tekanan dan Suhu RIH 1 (Header Inlet Reaktor No. 1)

• Aliran kembali ke kanal bahan bakar no. 1

3. Kemudian dipilih simulasi Kontrol Tinggi Permukaan Pembangkit Uap (Steam

Generator Level Control), dilakukan gangguan pada katup LCV 101 dan

ditinjau data parameter berikut pada keadaan awal, 2 mmenit, 5 menit, 10

menit, 15 menit dan 20 menit

• Daya neutron / daya reaktor

• Output generator
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• Massa air air umpan ke masing-masing pembangkit uap dan massa alir

air umpan total

• Tinggi permukaan air dalam masing-masing pembangkit uap

• Status katup kontrol tinggi permukaan air dalam pembangkit uap.

HASIL SIMULASI

Rangkaian simulasi sistem tranport panas primer dapat dilihat dari Gambar

4. Beberapa besaran parameter awal dapat dilihat pada Tabel 1. Dimulai dari kanal

bahan bakar no. 1 dapat diketahui suhu dan tekanan secara berurutan pada ROH2

(Header Outlet Reaktor No. 2), pembangkit uap SG2, pompa P2, RIH 2 (Header

Inlet Reaktor No. 2), kanal bahan bakar no. 2, ROH1 (Header Outlet Reaktor No.

1), pembangkit Uap No. 1, pompa P1, dan RIH 1 (Header Inlet Reaktor No. 1).

Aliran kembali ke kanal bahan bakar no. 1

Rangkaian simulasi sistem kontrol tinggi permukaan air pembangkit uap

terlihat pada Gambar 5. Dengan mengambil peristiwa malfungsi dari katup kontrol

permukaan (LCV 101) gagal membuka, diperoleh data seperti terlihat pada Tabel 2

dan gambar Grafik 6.

Tabel 1. Parameter Reaktor CANDU

PARAMETER

Header Inlet Reaktor
Header Outlet Reaktor
Pembangkit Uap
Exhaust Turbin Tekanan Tinggi
Inlet Turbin Tekanan Rendah
Kondenser
Outlet Heater Tekanan Rendah
Deaerator
Inlet Pompa Umpan Boiler
Outlet Heater Tekanan Tinggi
Outlet Preheater

TEKANAN (kPa)

11.397
10.000
4701,2

900
900

5
700

517,6
781,23
5626,91

4700

SUHU (°C)

265,74.
310,28
260,33

170
230
35
100
130
130

175,15
130
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Tabel 2. Parameter Reaktor Untuk Kejadian Gagal Membukanya Katup LCV 101

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

PARAMETER

Daya Neutron

Daya Termal
Reaktor (%)
Output
Generator (%)
Tekanan Uap
Utama (Kpa)
Massa Alir Uap
Utama dari
Pembangkit Uap
(Kg/sec)
SG1
SG3
SG2
SG4
Massa Alir Uap
Total
Tinggi
Permukaan Air
Pembangkit
Uap (m)
SG1
SG3
SG2
SG4
Massa Alir Air
Umpan (Kg/sec)
pada
SG1
SG3
SG2
SG4

Massa Alir Air
Umpan Total
(Kg/sec)
Status Katup
Kontrol Tinggi
Permukaan Air
(%)
LCV 103
LCV 101
LCV 102
LCV 203
LCV 201
LCV 202
LCV 303
LCV 301
LCV 302
LCV 403
LCV 401
LCV 402

AWAL

100,01

100,01

100,00

4701,2

326,76
326,79
326,67
326,69

1306,8

14,30
14,31
14,31
14,30

310,77
310,69
310,37
310,26

1241,2

62,8
0
0

62,78
0
0
62,71
0
0
62,65
0
0

2 menit

99,89

100,15

100,00

4702,77

326,06
326,43
326,27
326,28

1307,2

14,50
14,28
14,28
14,28

350
309,15
309,54
309,17

1308

1,44
100
0

72,74
0
0
72,76
0
0
72,27
0
0

5 menit

99,96

99,97

100,00

4701,00

325,92
326,16
325,47
324,42

1307,5

14,66
14,28
14,28
14,28

350
313,27
312,83
312,93

1312,7

0
100
0

73,85
0
0
73,65
0
0
73,77
0
0

10 menit

56,8

73,25

0

4966,86

291,35
289,58
280,88
276,59

1038,3

14,75
14,14
14,11
14,11

350
279,79
279,19
279,0

1138,7

0
100
0

91,07
0
0
88,09
0
0
89,01
0
0
*
**
***

15 menit

55,91

50,32

0

4279,50

140,38
140,17
129,18
128,17

548,2

14,7
13,8
13,87
13,87

350
200
199,01
191,69

998,1

0
100
0

27,74
0
0
26,24
0
0
25,42
0
0

20 menit

56,40

54,35

0

4721,03

148,22
158,97
117,48
117,79

570,8

15,62
13,98
13,89
13,90

350
159,73
179,98
179,37

733,6

0
100
0

8,12 ;
0
0
11,03
0
0
16,92
0 ':
0

Catatan:

* : Informasi Step Back Required muncul pada monitor

** : Informasi Trip Turbin muncul pada monitor

***: Informasi Generator Breaker muncul pada monitor
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Dari peristiwa ini dapat dilihat perubahan status kondisi katup kontrol tinggi

permukaan (LCV), yaitu : Status katup LCV 101 dari 0% menjadi 100% sedang

katup LCV 103 dari 62,8% menjadi 0%. Katup LCV 203, LCV 303, katup LCV 403

dari sekitar 628 % kemudian naik mencapai 90% kemudian turun ke sekitar 10%.
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Gambar 4. Rangkaian Simulasi Sistem Transport Panas CANDU
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Gambar 5. Rangkaian Simulasi Sistem Kontroi Tinggi Permukaan Air Pembangkit

Uap CANDU.
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Gambar 6. Grafik Parameter Reaktor Dalam Kasus Malfungsi Katup LCV 101
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Aliran air umpan yang masuk ke masing-masing pembangkit uap berkurang

kecuali pada pembangkit uap SG1 bertambah dari 310,77 kg/sec menjadi 350

kg/sec. Sedangkan total massa air umpan ke pembangkit uap mula-mula

bertambah kemudian berkurang. Dengan bertambahnya massa air umpan ke

pembangkit uap SG1 mengakibatkan tinggi permukaan air dalam pembangkit uap

SG1 bertambah melebihi batas normal yang ditetapkan, yaitu sekitar 14,6 m, yang

memberikan alarm "Permukaan air umpan pembangkit uap yang tinggi = Steam

Generator Level High".

Massa alir uap yang dihasilkan pada masing-masing pembangkit uap

berkurang, sedangkan tekanan pada header uap utama boleh dikatakan konstan

pada sekitar 4700 kPa. Daya neutron, daya termal reaktor dan output generator

mula-mula tetap dalam kondisi 100%., namun setelah beroperasi 10 menit muncul

informasi penurunan daya (Step back required). Daya reaktor mulai turun secara

cepat ke sekitar 60%. Penurunan daya ini diikuti oleh trip turbin yang

mengakibatkan output generator berkurang menjadi 0%. Dalam hal uap yang

masuk ke turbin dihentikan yang mengakibatkan tekanan pembangkit uap

bertambah.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diketahui desain dan pengoperasian sistem

transport panas reaktor CANDU yang berfungsi untuk memindahkan panas dalam

reaktor, dan panas tersebut dibawa oleh fluida pendingin ke pembangkit uap. dan

selanjutnya ditransfer ke air untuk menghasilkan uap yang diperlukan untuk

menggerakkan turbin. Begitu pula dapat diketahui desain dan pengoperasian

sistem pembangkit uap dan sistem uap

Tekanan uap secara normal dikontrol pada harga yang konstan dengan

memvariasi daya reaktor supaya sesuai dengan pemantauan. generator turbin.

Tinggi permukaan air dalam pembangkit uap dikontrol melalui sistem kontrol

tinggi permukaan pembangkit uap. Alarm dari Steam Generator Level High bekerja

bila tinggi permukaan melebihi batas ketinggian sekitar 14,6 m.

Turbin trip disiapkan untuk mengatasi naiknya tekanan dalam pembangkit

uap. Output generator menjadi 0% , namun reaktor tetap dapat dioperasikan

dengan daya dikurangi dan dipertahankan ke sekitar 60%. Bila tingkat daya reaktor

dibiarkan terlalu rendah, akan mempengaruhi reaktor dengan munculnya racun.
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