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ABSTRAK
EV ALUASI PENGOPERASIAN PURIFIKASI AIR PENDINGIN SEBELUM DAN

SESUDAH PENGGANTIAN RESIN MIXED BED. Fasilitas kanal hubung instalasi
penyimpanan sementara bahan bakar bekas (KH-IPSB3) digunakan untuk menyimpan sementara
bahan bakar nuklir bekas di dalam suatu kolam yang berisi air pending in. Dalam mempertahankan
kualitas air pendingin sesuai dengan batas kondisi operasi normal, dilakukan pengoperasian sistem
purifikasi air pendingin. Sistem purifikasi air pendingin di fasilitas KH-IPSB3 berfungsi untuk
membersihkan kotoran dalam air pending in. Pengoperasian sistem purifikasi air pending in dapat
dilakukan secara automatis melalui human machine interface. Prinsip kerja sistem ini yaitu zat
terlarut dalam air pendingin disaring dan ditangkap dengan cara pertukaran ion dalam kolom
cesium filter dan mixed bed filter sehingga akan menurunkan konduktivitas dan aktivitas air
pendingin. Pada tahun 2015 dilakukan penggantian resin dalam kolom mixed bed yang terdiri dari
resin kation sebanyak 100 liter dan resin anion sebanyak 150 liter. Setelah penggantian resin di
kolom mixed bed, sistem purifikasi dioperasikan kembali dan dipantau parameter-parameter
operasinya. Hasil dari kegiatan didapatkan data: sebelum dilakukan penggantian resin kolom
mixed bed, konduktivitas air kolam yang masuk sistem purifikasi rata-rata 1,40 flS/cm dan keluar
sistem purifikasi rata-rata 1,395 flS/cm, memiliki nilai penurunan konduktivitas yang sangat kecil
yaitu 0,005 flS/cm. Setelah dilakukan penggantian resin kolom mixed bed, konduktivitas air kolam
yang masuk sistem purifikasi rata-rata 1,40 flS/cm dan keluar sistem purifikasi rata-rata 0,28
flS/cm, memiliki nilai penurunan konduktivitas yang sangat signifikan yaitu 1,12 flS/cm. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa penggantian resin di kolom mixed bed sang at mempengaruhi
konduktivitas air pendingin. Nilai konduktivity yang diijinkan S 8 flS/cm.

ABSTRA CT
EVALUATION OF THE OPERATION OF COOLANT WATER PURIFICATION SYSTEM

BEFORE AND AFTER REPLACEMENT OF MIXED BED RESIN Transfer Channel-Interim

Storage for Spent Fuel (TC-ISSF) facility is used to store temporarily of the spent nuclear fuel in a

pool of water coolant. In maintaining the quality of the water coolant in accordance with limits of

normal operating conditions, carried out the operation of the water coolant purification system.

Water coolant purification system at the TC-ISSF facility is used to cleanse the dirt in the water

coolant. Operation of water coolant purification system can be done automatically by human

machine interface programme. The principle of this system is the solute in the cooling water is

filtered and captured in a manner cesium ion exchange column filters and mixed bed filters that

will reduce conductivity and water coolant activities. In 2015 replacement resin in a mixed bed

column consisting of cation resin as much as JOO liters and 150 liters of anion resin. After

replacement of the mixed bed resin column, re-purification system operated and monitored

operation parameters. The results of the data obtained activities: prior to the replacement of

mixed bed resin column, the conductivity of the pool water purification system that makes an

average of 1.40 flS / cm and exit purification system an average of 1,395 flS / cm, has a very small

decrease in conductivity that is 0,005 flS / cm. After replacement of mixed bed resin column, the

conductivity of the pool water purification system that makes an average of 1.40 flS / cm and exit

purification system average of 0.28 flS / cm, has a very significant decrease in conductivity is 1.12

flS / cm. It concluded that the replacement of mixed bed resin column greatly affect the

conductivity of the cooling water. Allowable conductivity valueS:5 8 f15 / em.
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PENDAHULUAN
Pembangunan Fasilitas instalasi Penyimpanan sementara bahan Bakar

Bekas (IPSB3) merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam
perkembangan pemanfaatan reaktor serbaguna RSG-GA untuk 25 tahun. Operasi
reaktor tersebut Kolam penyimpanan bahan bakar bekas berisi kira-kira 995 m3 air
bebas mineral dan di dalam air kolam dilengkapi dengan beberapa buah rak
penyimpan bahan bakar bekas serta peralatan penanganan bahan bakar. Fungsi air
dalam penyimpanan bahan bakar bekas adalah:

~ Sebagai tranfer panas.
~ Sebagai Perisai.
~ Menjaga integritas/Keutuhan Cladding bahan bakar
~ Memfasilitasi inspeksi visual bahan bakar bekas.

Untuk mencapai tujuan diatas maka kualitas air harus dioptimalkan baik untuk
bahan bakar bekas sendiri maupun sistem penyimpanan. Bila kualitas air dijaga,
maka performance bahan bakar bekas tidak akan mengalami masalah [I]. Sistem
purifikasi air pendingin kolam dan kanal yang berada di dalam fasilitas gedung
KH-IPSB3 merupakan sistem purifikasi terpadu, yang berfungsi untuk
membersihkan kotoran dalam air pendingin, untuk memindahkan panas air
pendingin yang diakibatkan dari pelepasan panas peluruhan bahan bakar bekas
yang tersimpan di dalam kolam. Dalam proses sistem purifikasi ini, pengotor air
yang telah teraktivasi maupun yang tidak teraktivasi terlebih dahulu akan disaring
dan ditangkap dengan cara pertukaran ion sehingga akan menurunkan
konduktivitas dan aktivitas air pendingin bahan bakar [2]. Komponen unit
purifikasi meliputi :

Pompa
Pre-treatment (Cartridge filter)
Cesium Filter
Mixed-Bed Filter

Resin trap(Disposable Cartridge)

Pre-treatment dimaksudkan untuk melakukan penyaringan awal air
kolam atau kanal hubung sebelum melewati Cesium filter dan Mixed-bed filter.
Filter yang digunakan berupa disposal cartridge, yang berfungsi untuk
menangkap atau menyaring kotoran yang berbentuk partikel-partikel padatan
tidak terlarut di dalam air kolam atau kanal. Padatan terlarutnya akan lolos
dari disposable cartridge dan disaring dengan menggunakan filter Cesium
ataupun filter mixed-bed. Fungsi utama dari filter Cesium adalah menangkap
ion-ion radioaktif cesium dan ion-ion positif dari mineral lainnya, sedangkan
mixed-bed filter digunakan untuk menyaring ion radioaktif dari yang masih
belum tertangkap oleh filter Cesium maupun filter Cartridge. Resin trap
merupakan filter terakhir dari sistem purifikasi yang berfungsi untuk
menangkap kotoran yang tidak larut atau resin yang lolos dari filter resin
sehingga air pendingin yang dihasilkan menjadi benar-benar bersih [3J.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengoperasian unit purifikasi di KH-IPSB3
diperlukan adanya pengawasan dan penyeliaan agar pekerjaan dapat berjalan
sesuai dengan langkah pengoperasian pada Instruksi Kerja Pengoperasian Unit
Purifikasi di KH-IPSB3, sehingga kesalahan dapat dihindari dan pekerjaan dapat
diselesaikan dengan baik dan benar memenuhi standart keselamatan kerja alat dan
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No Kegiatan Pelaksanaan kegiatanKeterangan

1

Persiapan operasi Menyiapkan peralatan dan BahanDilaksanakan

Dilaksanakan sesuai

2
Pengoperasian Langkah pengoperasian SOP Pengoperasian

Sistem Purifikasi

Kondisi awal dan akhir dari pengoperasian
3

Hasil Pengoperasianalat baik, alat sudah dibersihkan dan log
Kondisi alat baik.book Pengoperasian Unit Purifikasi di KH- IPSB3 sudah diisi.

METODE
1. Menyiapkan bahan dan alat

1. Multi tester

2. pH meter
3. Conductivitymeter

2. Pengoperasian
Pengoperasian unit purifikasi ini dilakukan dalam 5 modul, yaitu

Sistem purifikasi dioperasikan secara kontinu dengan melakukan pergantian
jalur sirkulasi kolam denganjalur sirkulasi kanal [5].

1. Sirkulasi dari kolam kembali ke kolam melalui Mixed-bed filter

A. Untuk menghidupkan pompa purifikasi :
a) Pastikan pompa P3 - P4 dalam keadaan mati dan katub Cl - C7

tertutup dengan menekan saklar katub pada posisi CLOSED (ke
bawah) hingga lampu kuning menyala.

b) Buka katub C1, C2, dan C5 dengan menekan saklar katub pada
posisi OPEN (ke atas), lampu hijau akan menyala.

c) Hidupkan pompa P3 dengan menekan tombol ON, lampu hijau akan
menyala.

d) Periksa penunjukkanflow meter dan conductivity meter.
B. Untuk mematikan pompa:

a) Matikan pompa P3 dengan menekan tombol OFF
b) Tutup katub C 1,C2 dan C5 dengan menekan saklar katub pada posisi

CLOSED hingga lampu kuning menyala
c) kembalikan saklar katub pada posisi OFF (di tengah)

2. Sirkulasi dari kolam kembali ke kolam melalui Cesium Filter dan Mixed
Filter

A. Untuk menghidupkan pompa:
a) Pastikan pompa P3 - P4 dalam keadaan mati dan katub Cl - C7

tertutup dengan menekan saklar katub pada posisi CLOSED (ke
bawah) hingga lampu kuning menyala

b) Buka katub C2, C3, C4 dan C5 dengan menekan saklar katub pada
posisi OPEN (ke atas), lampu hijau akan menyala

c) Hidupkan pompa P3 dengan menekan tombol ON, lampu hijau
akan menyala
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d) Periksa penunjukkanflow meter dan conductivity meter
B. Untuk mematikan pompa:

a) Matikan pompa P3 dengan menekan tombol OFF
b) Tutup katub C2, C3, C4 dan C5 dengan menekan saklar katub pada

posisi CLOSED hingga lamopu kuning menyala
c) Kembalikan saklar katub pada posisi OFF (di tengah)

3. Resirkulasi dari kanal penghubung kembali ke kanal hubung
A. Untuk menghidupkan pompa:

a) Pastikan pompa P3 - P4 dalam keadaan mati dan katub Cl - C7
tertutup dengan menekan saklar katub pada posisi CLOSED (ke
bawah) hingga lampu kuning menyala

b) Buka katub C7 dengan menekan saklar katub pada posisi OPEN
(ke atas), lampu hijau akan menyala

c) Hidupkan pompa P4 dengan menekan tombol ON, lampu hijau
akan menyala

d) Periksa penunjukkanflow meter dan conductivity meter
B. Untuk mematikan pompa:

a) Matikan pompa P4 dengan menekan tombol OFF
b) Tutup katub C7 dengan menekan saklar katub pada posisi CLOSED

hingga lampu kuning menyala
c) Kembalikan saklar katub pada posisi OFF (di tengah)

4. Sirkulasi dari kanal penghubung kembali ke kanal penghubung melalui
Mixed bed Filter

A. Untuk menghidupkan pompa purifikasi :
a) Pastikan pompa P3 - P4 dalam keadaan mati dan katub Cl - C7

tertutup dengan menekan saklar katub pada posisi CLOSED (ke
bawah) hingga lampu kuning menyala

b) Buka katub C 1, C2 dan C6 dengan menekan saklar katub pada
posisi OPEN (ke atas), lampu hijau akan menyala

c) Hidupkan pompa P4 dengan menekan tombol ON, lampu hijau akan
menyala

d) Periksa penunjukkanflow meter dan conductivity meter
B. Untuk mematikan pompa:

a) Matikan pompa P4 dengan menekan tombol OFF
b) Tutup katub C 1, C2 dan C6 dengan menekan saklar katub pada

posisi CLOSED hingga lampu kuning menyala
c) Kembalikan saklar katub pada posisi OFF (di tengah)

5. Sirkulasi dari kanal penghubung kembali ke kanal penghubung melalui
Cesium filter dan Mixed bed filter

A. Untuk menghidupkan pompa purifikasi :
a) Pastikan pompa P3 - P4 dalam keadaan mati dan katub C 1 - C7

tertutup dengan menekan saklar katub pada posisi CLOSED (ke
bawah) hingga lampu kuning menyala

b) Buka katub C2, C3, C4 dan C6 dengan menekan saklar katub pada
posisi OPEN (ke atas), lampu hijau akan menyala

c) Hidupkan pompa P4 dengan menekan tombol ON, lampu hijau akan
menyala

d) Periksa penunjukkanflow meter dan conductivity meter

96



Prosiding Hasil Pene/itian dan Kegiatan PTLRTahun 20 I 5 ISSN 0852-2979

B. Untuk mematikan pompa:
a) Matikan pompa P4 dengan menekan tombol OFF
b) Tutup katub C2, C3, C4 dan C6 dengan menekan saklar katub pada

posisi CLOSED hingga lampu kuning menyala
c) Kembalikan saklar katub pada posisi OFF (di tengah)

Tabell. Data Operasi Sistem Purifikasi Berdasarkan Hasil Rata-Rata.
No Uraian

1
Modul Operasi

1

v
II

v
V

v
II

Kondisi Operasi

Arus:

003004004
Volt:

397390394
FL 13

T1,2431,2921,321
FL 14

T0,2000,3810,199
FL 32

T40,81240,81240,311
FL 11

T1,2101,2131,32
FL4

T0,3200,2770,391
FL 3

T0,6300,9300,870
FL 15

T0,0000,0000,000
Demin water tank (Lie) Sn

200200200

Dari Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa modul operasi yang dioperasikan pada
operasi sistem purifikasi adalah modulI, 2, dan 5. Pada operasi modulI, yaitu air
kolam disirkulasi melalui filter, dan kembali ke kolam. Operasi modul 2 yaitu air
kolam disirkulasi melalui kolom Cesium dan kolom Mixed Bed, dan kembali ke
kolam. Operasi modul 5 yaitu air kanal disirkulasi melalui kolom Cesium dan
kolom Mixed Bed, dan kembali ke kana!.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengoperasian sistem purifikasi air pendingin dapat dilakukan secara automat is
melalui human machine interface baik yang tersedia di Ruang Kendali Utama
(RKU) maupun secara online dari ruang kerja di Gedung 53.

. ~
No.

Uraian SebelumSesudah

1.

Konduktivitas 5 ()lS/em) / input 1,401,40

2.

Konduktivitas 12 ()lS/em ) / output 1,3950,28

3.

~p Kolom Cesium (Bar) 1,00,8

4.

~p Kolom Mixed Bed (Bar) 1,50,4

-..

Tabel 2. Data P Sebelum dan Sesudah P R

Catatan: berdasarkan hasil rata-rata

Tabel 2 di atas menunjukkan data parameter operasi sistem purifikasi
sebelum dan sesudah dilakukan penggantian resin kolom mixed bed dengan hasil
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rata-rata. Kolom mixed bed berisi resin kation dan anion digunakan untuk
menghilangkan unsur terlarut yang terkandung di air kolam. Jenis resin yang
dimasukkan yaitu resin Lewatit. Jumlah resin yang dimasukkan ke dalam kolom
mixed bed sebanyak 250 liter dengan komposisi resin kation sebanyak 100 liter (4
x 25 liter) dan resin anion sebanyak 150 liter (6 x 25 liter). Dari tabel terse but
dapat dilihat bahwa sebelum dilakukan penggantian resin kolom mixed bed,
konduktivitas air kolam yang masuk sistem purifikasi rata-rata 1,40 flS/cm dan
keluar sistem purifikasi rata-rata 1,395 flS/cm, memiliki nilai penurunan
konduktivitas yang sangat kecil yaitu 0,005 flS/cm saja, hal ini menunjukkan
kemampuan resin penukar ion sudah tidak efisien dalam menyerap pengotor unsur
terlarut dalam air pendingin. Sedangkan perbedaan tekanan (~P) kolom mixed
bed sudah mencapai 1,5 bar. Kondisi operasi sistem purifikasi air pendingin
sebelum penggantian resin mixed bed ditunjukkan pada Gambar 1.

Setelah dilakukan penggantian resin kolom mixed bed, konduktivitas air
kolam yang masuk sistem purifikasi rata-rata 1,40 flS/cm dan keluar sistem
purifikasi rata-rata 0,28 flS/cm, memiliki nilai penurunan konduktivitas yang
sang at signifikan yaitu 1,12 flS/cm, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan resin
untuk menyerap pengotor unsur terlarut dalam air pendingin sangat baik.
Sedangkan perbedaan tekanan (~P) kolom mixed bed menjadi 0,4 bar. Kondisi
operasi sistem purifikasi air pendingin setelah penggantian resin mixed bed
ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 1. Operasi Sebelum Penggantian Resin Mixed Bed

IWTO

MODI! ) T" ~ .• I ....;-'-.
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~r -) I--

Gambar 2. Operasi Setelah Penggantian Resin Mixed Bed
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Modul sistem purifikasi air pendingin dalam kolam penyimpanan bahan bakar
nuklir bekas di KH-IPSB3 yang dioperasikan pada tahun 2015 adalah modulI, 2,
dan 5. Penurunan konduktivitas air pendingin pada saat operasi sistem purifikasi,
sebelum dilakukan penggantian resin mixed yaitu 0,005 j.lS/cm dan sesudah
dilakukan penggantian resin mixed yaitu 1,12 j.lS/cm, sehingga dapat disimpulkan
bahwa penggantian resin di kolom mixed bed sangat mempengaruhi konduktivitas
air pendingin.
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