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ABSTRAK
KARAKTERISASI KUALITAS KIMIA AIR SAMPEL UMPAN SERVICE

WATER DAN HASIL PRODUK AIR BEBAS MINERAL FASILITAS KH-IPSB3. Air yang
diisikan ke dalam kolam Instalasi Penyimpanan Sementara Bahan Bakar Nuklir Bekas (IPSB3)
adalah air bebas mineral yang berfungsi untuk pendinginan, proteksi radiasi, dan penahanan
radionuklida dari Bahan Bakar Nuklir Bekas (BBNB) untuk menghindari lepasan radionuklida ke
lingkungan. Pengelolaan kimia air merupakan kunci penting dalam suatu interim storage dengan
tipe basah (wet storage). Komposisi kimia air seperti kadar klorida (Cr), sui fat (S04-2) dan calsium
(Ca2+ /CaO) harus dijaga selalu di bawah batas maksimum yang diijinkan untuk mencegah
terjadinya korosi pada bahan bakar nuklir bekas. Kegiatan karakterisasi parameter kimia air bebas
mineral yang disuplai ke kolam instalasi penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas
dilakukan dengan pengukuran kadar cr, S04-2, dan CaO. Pengukuran ion klorida dilakukan
menggunakan alat ion analyzer. Pengukuran ion sulfat dilakukan menggunakan alat spektrometer
UV-Vis. Pengukuran kadar CaO dilakukan menggunakan alat spektrometri serapan aton (AAS).
Hasil analisis diketahui bahwa kandungan parameter cr , S04-2 , dan Ca+2dalam air bebas mineral
yang disuplai ke IPSB3 masing-masing 2,24 ppm, 1,0420 ppm, clan 0,771 ppm. Nilai parameter
ini sesuai dengan Batas Kondisi Operasi yang dipersyaratkan.
Kata kunci : kimia air, sir bebas mineral, IPSB3.

ABSTRACT

QUALITY CHARACTERIZATION OF THE WATER CHEMISTRY OF THE FEED WATER

AND DEMINERALIZED WATER PRODUCTS IN ISFSE. Water that is loaded into the pool
Installation of Interim Storage for Spent Nuclear Fuel (ISFSF) is a demineralized water which
serves for cooling, radiation protection, and containment of radionuclides of Spent Nuclear Fuel
(SNF) to avoid detachment of radio nuclides into the environment. Management of water chemistry
is an important key in an interim storage with wet type (wet storage). The chemical composition of
the water as the levels of chloride (Cr), sulfate (SO/) and Calcium (Ca2 + I CaO) must be kept
always below the maximum allowable limit for preventing the corrosion of spent nuclear fuel. The
characterization chemical parameters of the demineralized water is supplied to the installation of
an interim storage of spent nuclear fuel is done by measuring the levels of cr, SO/, and CaO.
Measurement of the chloride ion is done using ion analyzer. Measurement of sulphate ions is done
using an UV- Vis spectrometer. Measurement of the Ca+2ICaO content is done using a atomic

adso'!tion spectrometer (AAS). The results of analysis show that the content of parameter cr,
S04- , and Ca +2 in demineralized water supplied to IPSB3 respectively 2.24 ppm, 1.0420 ppm and
0.771 ppm. This parameter value in accordance with the required Limit Operating Conditions.
Keywords: water chemist/y, demineralized water, ISFSF.

PENDAHULUAN

Air yang diisikan ke dalam kolam Instalasi Penyimpanan Sementara
Bahan Bakar Nuklir Bekas (IPSB3) adalah air bebas mineral yang berfungsi untuk
pendinginan, proteksi radiasi, dan penahanan radionuklida dari Bahan Bakar

Nuklir Bekas (BBNB) untuk menghindari lepasan radionuklida ke lingkungan.
Kualitas air kolam dijaga dengan mengoperasikan sistem purifikasi/pemumian air
dengan resin penukar ion. Sistem pendingin air dari IPSB3 dirancang untuk
membuang panas sehingga suhu air kolam selalu kurang dari 3SoC [1]. Kualitas
air di dalam kolam penyimpanan bahan bakar bekas harus selalu dipantau dan
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dikendalikan agar integritas bahan bakar bekas terjamin. Bahan bakar bekas di
dalamnya terdapat produk fisi dan dikungkung dengan cladding aluminium, harus
tetap aman dari proses korosi [2].

Pengelolaan kimia air merupakan kunci penting dalam suatu interim storage
dengan tipe basah (wet storage). Komposisi kimia air seperti kadar
kloridalchloride (Cn, sulphate (S04'2) dan calsium (Ca2+ /CaO) harus dijaga
selalu di bawah batas maksimum. Hal ini untuk mencegah terjadi proses korosi.
Pada umumnya kegagalan integritas bahan bakar nuklir bekas dalam wet storage
disebabkan karena tingginya tingkat kadar ion klorida [3]. Ion cr dan S04·2
merupakan anion yang dapat menyebabkan terjadinya korosi sumuran/pitting
corrosion [4]. Data batas keberterimaan parameter kimia air dalam kolam
penyimpanan bahan bakar nuklir bekas di beberapa tipe bahan bakar dan tipe
kolam ditunjukkan pada Tabel 1. [3].
Tabel 1. Data Parameter Kimia Air Dalam Kolam Penyimpanan Bahan Bakar
Nuklir Bekas [3]

Air bebas mineral yang diisikan ke kolam IPSB3 disuplai dari sistem
demineralisasi (water demineralization plant). Sistem demineralisasi air terdiri
dari kolom karbon, kolom kation, kolom anion, dan kolom mixed-bed yang
berfungsi untuk mengolah air baku menjadi air bebas mineral dengan kecepatan
produksi 1 m3/jam. Apabila sistem pendingin gagal, temperatur kesetimbangan di
dalam kolam adalah 75°C dengan kecepatan penguapan 120 l/jam (2,9 m3/hari).
Kecepatan pemanasan air kolam adalah 2 °C/hari [5].

Sumber air baku untuk sistem demineralisasi instalasi KH-IPSB3 dipasok
dari PUSPIPTEK. Air baku dari PUSPIPTEK yang ditampung pada tanki dengan
volume 1 m3, kemudian diumpankan ke kolom karbon filter untuk menyaring
partikel padat terlarut menggunakan pompa dengan laju alir 1,0 m3/jam pada
tekanan maksimum 3 bar. Kemudian air masuk ke kolom kation yang berisi resin
kation yang berfungsi untuk mengadsorbsi ion-ion bermuatan positif antara lain
Na+, Ca2+, Mg2+, Fe2+. Selanjutnya air tersebut dilewatkan kolom anion yang
berisi resin anion yang berfungsi untuk mengadsorbsi ion-ion bermuatan negatif,
antara lain C03'2, S04'2, Si02', cr [6].

Untuk meningkatkan kualitas air bebas mineral yang dihasilkan, setelah
melewati kolom anion, air bebas mineral dilewatkan kolom mixbed yang berisi
campuran resin kation dan anion yang berfungsi untuk mengadsorbsi ion-ion
kation ataupun anion yang lolos dari kolom kation dan kolom anion pada proses
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sebelumnya. Spesifikasi air bebas mineral yang disuplai ke air pendingin di kolam
penyimpanan bahan bakar nuklir bekas adalah sebagai berikut:
a. cr :0,2 mol/m3 = 7,09 ppm
b. S04-2 : 0,2 mol/m3 = 19,2 ppm
c. CaO : 0,2 mol/m3 = 8 ppm

Spesifikasi tersebut terus dipertahankan untuk menjamin kolam penYImpanan
bahan bakar nuklir bekas terhindar dari korosi [5].

Kegiatan karakterisasi ini mempunyai ruang lingkup pengukuran kadar cr
, CaO, S04-2 dalam air bebas mineral yang diproduksi dari sistem demineralisasi
dan diisikan ke dalam kolam penyimpanan bahan bakar nuklir bekas. Kegiatan ini
bertujuan untuk memastikan karakter parameter kimia air bebas mineral produksi
dari sistem demineralisasi di fasilitas KH-IPSB3 yang diisikan ke kolam
penyimpanan bahan bakar nuklir bekas mempunyai kualitas yang baik sesuai
spesifikasi yang ditentukan.

METODOLOGI
Bahan

Bahan yang digunakan : Service Water umpan kolom demineralisasi,
sampel air bebas mineral yang dihasilkan dari sistem demineralisasi KH-IPSB3,
aquadest, Standar Ca, Standar S04 dan Standar cr .

Peralatan
Peralatan yang digunakan : Spektrometer UV -Vis, Spektrometer Serapan

Atom (AAS), Jon Analyzer, dan jerigen sampel kapasitas 10 L.

Metode
1. Pengambilan Sampel

Sampel service water dicuplik sebelum memasuki kolom deminerasi
dan sampel air bebas mineral dicuplik dari output kolom mixed bed dan kolom
anion dengan membuka kran yang berada di depan kolom mixed bed dan
kolom anion. Sampel dicuplik dengan menggunakan botol sampel berukuran
10 L. Setelah sampel dicuplik dan ditutup, botol yang digunakan untuk
mencuplik dicuci dengan air bersih untuk menghindari kontaminasi air yang
berada di bagian luar botol atau dirigen.

2. Persiapan Penelitian Sampel
Masing-masing sampel yang akan dianalisis (sampel service water

sebelum dan setelah) dipreparasi terlebih dahulu dengan mendestruksi sampel
dengan HN03 65%.

3. Metode

3.5. Persiapan larutan standar
Dipersiapkan larutan induk 1000 ppm untuk masing-masing standar Ca,

cr, dan S04
3.6. Metode Analisis Ca

3.6.1. Deret standar Ca masing-masing 2,3,4,5, 10 ppm
3.6.2. Lampu (HCl) Ca dipasang
3.6.3. PC dan spektrometer serapan atom (AAS) diaktifkan
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3.6.4. Lampu Ca diaktifkan
3.6.5. Absorbansi dan konsentrasi blanko diukur
3.6.6. Absorbansi dan konsentrasi deret standar diukur

3.6.7. Absorbansi dan konsentrasi larutan untuk sampel service water dan
produk air bebas mineral kanal diukur.

3.7. Analisis Menggunakan Ion Analyzer
a) PC dan ion analyzer diaktifkan
b) Elektroda dibilas dengan akuades dan dikeringkan
c) Kalibrasi alat dengan mencelupkan elektroda ke dalam 10 mL akuades

yang telah mengandung KCl dengan konsentrasi tertentu
d) Penunjukkan konsentrasi larutan pada display dilihat
e) Metode analisis ditentukan (Dalam penelitian ini dipilih mode direct

anal yze)
t) Elektroda dibilas dengan akuades kemudian dilap dengan tisu kering
g) Elektroda dicelupkan dalam 10 mL akuades yang digunakan untuk

mengkalibrasi
h) Larutan standar KCl 1000 ppm dipipet sebanyak 50 ke dalam 10 mL

akuades untuk membuat larutan standar KCl 0,5 ppm
i) Larutan diaduk menggunakan stirrer
j) Setelah pengadukan selesai, dilihat konsentrasi yang tertera pada

display
k) Elektroda dibilas dengan akuades dan dilap dengan tisu kering
1) Elektroda dicelupkan ke dalam sampel sebanyak 10 mL
m) Stirrer diaktifkan kembali dan tunggu hingga pengadukan selesai
n) Setelah pengadukan selesai, dilihat konsentrasi yang tertera pada

display
0) Setelah pengukuran selesai, elektroda dibilas dengan akuades dan dilap

dengan tisu kering

3.8. Analisis Menggunakan UV-Vis
3.8.1. Spektrofotometer UV -Vis dan PC diaktifkan
3.8.2. Spektrofotometer dikalibrasi dengan menggunakan larutan blanko
3.8.3. Panjang gelombang maksimum dicari dengan memasukkan kuvet

yang berisi standar tengah ke dalam alat
3.8.4. Setelah panjang gelombang maksimum diperoleh, panjang

gelombang itu ditentukan sebagai panjang gelombang yang akan
digunakan dalam analisis

3.8.5. Deret standar dimasukkan ke dalam kuvet satu persatu dan diukur
absorbansi serta konsentrasinya

3.8.6. Kurva kalibrasi diperoleh dengan regresi tertentu
3.8.7. Sampel kanal dimasukkan ke dalam kuvet dan diukur absorbansi

beserta konsentrasinya
3.8.8. Sampel kolam dimasukkan ke dalam kuvet dan diukur absorbansi

beserta konsentrasinya
Kuvet yang telah digunakan dicuci dan spektrofotometer serta PC dinonaktifkan

118



Prosiding HasH Penelitian dan Kegiatan PTLRTahun 2015 ISSN 0852-2979

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis sampel service water dan hasil produk air bebas mineral
berupa garaman Ca, Cl dan S04 ditunjukan pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabell. Analisis sampel service water dan air bebas mineral (sistem
demineralisasi)

Ca (m) CI ( m)
23,230 5,02
0,771 2,24

Sampel
Umpan (Service Water)
Produksi Air bebas
mineral
BKO 8 <7

S04(ppm)
13,1360
1,0420

<10

Tabel 1. Menunjukan bahwa air bebas mineral KH-IPSB3 diproduksi dari
umpan air baku PUSPIPTEK yang diolah menggunakan sistem water
demineralization plant. Untuk mengetahui hasil prosuksi sitem demineralisasi
baik makan dilakukan analisis dari hasil analisis diketahui bahwa produksi air
bebas mineral water demineralization plant masih baik dengan diketahui hasil
produk Ca 0,771 ppm, cr 2, 24 ppm dan S04 1,0420 ppm dan masih dibawah
BKO KH-IPSB3 yang dipersyaratkan

Analisis logam Ca menggunakan Spektrometer Serapan Atom,
Pengukuran menggunakan metode kurva kalibrasi standar dengan diawali
pengukuran absorbansi Deret standar Ca untuk masing-masing konsentrasi 2, 3,4,
5, dan 10 ppm.

Analisis klorida menggunakan Ion Analyzer, metode yang digunakan
dalam pengukuran ini yaitu metode adisi standar, dengan slope yang diharapkan
mendekati slope teoritis (59,14 mV/dekade). Ion klorida yang terkandung dalam
air produk demineralisasi water KH -IPSB3 kemungkinan disebabkan oleh
pencucian pada saat regenerasi resin yang tidak sempuma. Cairan untuk
meregenerasi resin kation adalah HCl. Jadi ada kemungkinan bahwa saat
pencucian regenerasi resin, ion klorida pada HCl ikut terbawa ke air demin.

Analisis kadar suIfat dalam sampel service water dan produksi air bebas
mineral menggunakan spektrometer UV-Vis dengan berdasarkan prinsip
turbiditas/kekeruhan. Kekeruhan ini terjadi karena sulfat yang ada dalam sampel
bereaksi dengan kristal BaCh.2H20 dan reagen kondisi sehingga membentuk
koloid tersuspensi. Semakin tinggi konsentrasi sulfat dalam sampe1 maka akan
semakin keruh pula larutan yang terbentuk.

Kelarutan garam sangat kecil di dalam air sehingga akan mengendap
dalam bentuk koloid putih. Pengukuran spektrofotometri tidak dapat dilakukan
bila sulfat berada dalam bentuk endapan. Oleh karena itu, reagen kondisi
ditambahkan untuk menstabilkan koloid yang terbentuk sehingga garam BaS04
berada dalam koloid tersuspensi. Penambahan garam BaCb.2H20 bertujuan agar
ion suIfat dalam sampel berikatan dengan ion Ba2+ sehingga terbentuk garam
BaS04.

Reagen kondisi terbuat dari campuran gliserol dan NaCl. Gliserol dalam
reagen kondisi bertujuan untuk menstabilkan suspensi koloid BaS04 yang
terbentuk setelah ditambahkan BaCh.2H20 dan menghasilkan larutan yang agak
ken tal. Kekentalan ini akan menjaga suspensi koloid stabil dan merata (endapan
tidak mudah mengendap) sehingga kekeruhan dapat diukur pada spektrofotometer.
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Deret standar untuk analisis suIfat dibuat dari konsentrasi 0 mg/L; 5 mg/L;
10 mg/L; 20 mg/L; 30 mg/L. Pengukuran pada panjang gelombang maksimumnya
berada pada 420 nm. Panjang gelombang maksimum diperoleh berdasarkan
absorbansi tertinggi pada panjang gelombang tertentu. Analisis dilakukan
berdasarkan prinsip turbiditas/kekeruhan menggunakan spektrofotometri UV-Vis,
maka penyiapan sampel hingga pemasukan sampel ke dalam kuvet harus
diperhatikan. Waktu yang digunakan untuk analisis turbiditas ini harus sarna pada
setiap standar dan sampel yang akan diukur.

Hasil analisis Ca, Cl dan S04 didapatkan bahwa kandungan masing
masing garam masih dibawah BKO yang dipersyaratkan dengan kata lain sistem
produksi air bebas mineral masih baik. Karakterisisasi dan pemantauan secara
rutin produksi sistem air bebas mineral senantiasa perlu dilakukan, guna
mendukung kualitas produk air demineralisasi sebagai bagian utama fasilitas
pendukung instalasi KH-IPSB3.

KESIMPULAN

Kualitas air di KH-IPSB3 dikatakan baik apabila nilai parameternya
berada di bawah nilai maksimal standar BKO dalam LAK dan baku mutu IAEA

untuk KH-IPSB3, dari hasil analisis ion Ca, cr dan S04 Masih dibawah BKO
yang diijinkan, Sehingga fungsi produksi air bebas mineral KH-IPSB3 masih baik
dan diharapkan agar dijaga kualitas produksinya. Selain itu perlu dilakukan
pemantauan dan analisis berkelanjutan untuk menjaga kualitas produk air bebas
mineral.
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