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ABSTRAK
PRODUKSI DAN SUPLAI AIR BEBAS MINERAL KE KOLAM PENYIMPANAN
SEMENT ARA BAHAN BAKAR NUKLIR BEKAS. lnstalasi Penyimpanan Sementara Bahan
Bakar Bekas (IPSB3) mempakan instalasi nuklir yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar
nuklir bekas dengan tipe penyimpanan basah (wet storage). Tempat penyimpanan bempa kolam
yang berisi air bebas mineral berfungsi sebagai media pendinginan, proteksi radiasi, dan
penahanan radionuklida dari BBNB untuk menghindari lepasan radionuklida ke lingkungan. Air
kolam hams dijaga kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan batas kondisi untuk operasi normal air
pendingin. Dalam mempertahankan kualitas dan kuantitas air pending in dalam kolam penyimpan,
air bebas mineral yang diisikan hams dengan konduktivitas sekecil mungkin dengan batas
maksimum 2 IlS/cm. Nilai pH air bebas mineral yang diisikan juga hams berada pada rentang 5,5 
7,5. Sistem demineralisasi air dapat dioperasikan secara manual maupun semi-auto dengan
menggunakan program human machine interface. Namun pemantauan terhadap kualitas air bebas
mineral yang dihasilkan hanya dapat dilakukan dengan pemantauan di lokasi sistem demineralisasi
maupun pengukuran langsung. Selama pengoperasian di tahun 2015, air bebas mineral yang
diisikan ke dalam kolam penyimpanan mempunyai mempunyai konduktivitas berkisar antara 0,00
sampai 0,80 IlS/cm, dengan nilai rata-rata 0,18 IlS/cm. Sedangkan nilai pH berkisar antara 6,38
7,10, dengan nilai rata-rata 6,58. Kualifikasi ini memenuhi persyaratan spesifikasi air bebas
mineral yang dapat diisikan ke kolam IPSB3.
Kata Kunci : sistem demineralisasi, konduktivitas, pH, air pending in, bahan bakar nuklir bekas.

ABSTRACT
PRODUCTION AND SUPPLY OF THE DEMINERALIZED WATER TO THE POOL

STORAGE OF SPENT NUCLEAR FUEL. Interim Storage for Spent Fuel (ISSF) is a nuclear
installation, which is used to store spent nuclear fuel in storage type wet (wet storage). The
storage in the form of a pool containing demineralized water serves as a cooling medium,
radiation protection, and containment of radionuclides ji-om Spent Nuclear Fuel (SNF) to avoid
detachment of radionuclides into the environment. The pond water quality and quantity should be
maintained in accordance with the boundmy conditions for the normal operation of the water
coolant. In maintaining the quality and quantity of water coolant in the storage pond,
demineralized water that is supplied should have a conductivity as low as possible with a
maximum value of 2 flS / em. The pH value of the charged demineralized water also should be in
the range from 5.5 to 7.5. Water demineralization system can be operated manually or semi-auto
using human machine inteiface program. However, the monitoring of the quality of demineralized
water produced can only be done by monitoring in the location of demineralization systems or
direct measurement. During the operation in 2015, demineralized water supplied into the storage
pool has conductivity ranged between 0.00 to 0.80 flS / em, with an average value of 0.18 flS / em.
While the pH value ranging between 6.38 to 7.10, with an average value of 6.58. This qualification
meets the specification requirements demineralized water that can be supplied into ISSF pool.
Keywords: demineralization system, conductivity, pH, water coolant, spent nuclear fuel.

PENDAHULUAN

Bahan Bakar Nuklir Bekas (BBNB) yang dikelola oleh Pusat Teknologi
Limbah Radioaktif (PTLR) disimpan di Instalasi Penyimpanan Sementara Bahan
Bakar Bekas (IPSB3). Instalasi Penyimpanan Semen tara Bahan Bakar Bekas
(IPSB3) merupakan instalasi nuklir dengan tipe penyimpanan basah (wet storage).
Kolam penyimpanan berukuran panjang x lebar x kedalaman: 14 m x 5 m x (-6,5
m), dan berisi air pendingin sedalam 6,3 m. Kapasitas kolam penyimpanan ini
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mampu menyimpan 1458 BBNB [1]. Total panas terbangkitkan diestimasi sebesar
40 kW, 35 kW dibangkitkan oleh perangkat bahan bakar bekas, 5 kW berasal dari
pemanasan sistem penerangan. Sejumlah kehilangan panas dapat terjadi sebagai
akibat dari perpindahan panas melalui tembok beton yaitu sebesar 1-2 kW, dan
penguapan air. Penguapan air sebanyak 250 IIhari [2].

Air yang diisikan di dalam kolam IPSB3 adalah air bebas mineral yang
berfungsi untuk pendinginan, proteksi radiasi, dan penahanan radionuklida dari
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 35°C. Ventilasi dan pendingin udara
sistem (VAC OFF GAS) dioperasikan untuk menjaga suhu konstan udara 20-25
°c dan kelembaban relatif 40-60%, rnang tekanan negatif dari 100 + 25 Pa,
dengan pembaharnan udara 5 kali per jam [3].

Kualitas air di dalam kolam penyimpanan bahan bakar bekas harns selalu
dipantau dan dikendalikan agar integritas bahan bakar bekas terjamin. Bahan
bakar bekas di dalamnya terdapat produk fisi dan dikungkung dengan cladding
aluminium, harns tetap aman dari proses korosi. Apabila korosi terjadi maka
dikawatirkan akan terjadi lepasan radionuklida ke air pendingin sehingga
dimungkinkan juga terlepas ke lingkungan apabila sistem pengolahan air
pendingin tidak benar. Konduktivitas dan pH air pendingin harns dipantau pada
nilai batas ambang tertentu agar tidak menginisiasi terjadinya proses korosi. Pada
mulanya kualitas air pada penyimpanan bahan bakar bekas sarna dengan kualitas
air pendingin primer RSG GAS dengan spesifikasi yang sedikit berbeda. Oleh
karena itu kualitas air pendingin IPSB3 sangat perlu untuk dikontrol agar sesuai
dengan spesifikasi kualitas air [4].

Saat ini ada 245 bundel BBNB tersimpan di IPSB3 dengan kondisi air
kolam dengan nilai konduktivitas maksimal adalah 1,57 /lS/cm, pH air pendingin
berkisar antara 5,60 - 7,14. Suhu air pendingin rata-rata 26,76 °c, tinggi
permukaan air pendingin berkisar antara 6,31 - 6,43 m. Kondisi batas untuk
operasi normal kolam penyimpanan bahan bakar nuklir bekas berdasarkan pada
Sistem Operasi dan Proses dalam dokumen Laporan Analisis Keselamatan (LAK)
KH-IPSB3 adalah sebagai berikut [5]:

g. Kapasitas Maksimal BBNB yang dapat didinginkan (kapasitas penuh)
yaitu 1458 bundel;

h. Tinggi permukaan air kolam pada kapasitas penuh minimal 3,6 dari
permukaan BBNB;

1. Temperatur kolam penyimpanan maksimal sebesar 35°C;
j. pH berkisar 5,5 - 7,5 ;
k. Konduktivitas air lebih kecil daripada 15 /lS/cm;
1. Kontaminasi udara lebih kecil daripada 5,3.102 Bq/m3.

Air bebas mineral yang diisikan ke kolam IPSB3 dihasilkan 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. Fungsi air bebas
mineral adalah [6]:

a. Untuk mengganti air yang hilang karena penguapan diperlukan
penambahan air bebas mineral sekitar 250 l/hari.
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b. Untuk mencuci bed resin sewaktu penggantian resin.
c. Sebagai media pemindah dan untuk mengangkat resin segar dari bejana

pemindah.
d. Sebagai bahan untuk uji cicip BBNB di kolam.

Air bebas mineral yang dibutuhkan untuk mencuci dan untuk media
pemindah ±4,0 m3. 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. Kebutuhan air bebas mineral
akibat dari penguapan di kolam penyimpananan dan kanal KH-IPSB3 sepenuhnya
dipenuhi oleh air bebas mineral dari Sistem demineralisasi air di KH-IPSB3,
dengan kecepatan produksi 1 m3/jam. Spesifikasi air bebas mineral yang
dihasilkan dan dapat disuplai ke kolam IPSB3 adalah sebagai berikut:

1. PH : 5,5 - 7,5
2. Konduktivitas: 2 flS/cm (maks.)

Spesifikasi tersebut terus dipertahankan untuk menjamin kolam penyimpanan
bahan bakar nuklir bekas terhindar dari korosi. 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.

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
sebelumnya [2].

Makalah kegiatan membahas pengoperasian sistem demineralisasi,
pemantauan konduktivitas dan pH air bebas mineral yang diproduksi dari sistem
demineralisasi, dan pengisian ke dalam kolam penyimpanan bahan bakar nuklir
bekas yang dilakukan pada tahun 2015. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan
parameter konduktivitas dan pH 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 persyaratan batas kondisi
operasi fasilitas KH-IPSB3.

METODOLOGI
Bahan dan Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam pengoperasian dan pengisian air bebas
mineral yaitu sistem demineralisasi air, konduktometer dan pH meter, sedangkan
bahan yang dibutuhkan adalah air baku dari Puspiptek.
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Metode

Urutan kegiatan yang dilakukan dalam mengoperasikan sistem
demineralisasi [7]:

1. Memastikan personil memakai TLD, masker, dan baju kerja.

2. Memastikan valve output sistem demin ke kolam tertutup dan valve output
ke tangki tandon terbuka.

3. Membuka valve umpan air sistem demin dan valve umpan air dari
Puspiptek.

4. Cek status operasi & mode operasi. Pada saat awal akan bemilai "OFF" &
"Monitor."

5. Login dengan cara klik pada tombol LOG IN, maka akan muncul pop up.
Kemudian isi form dengan usemame & password melalui Virtual keyboard
(untuk PC dapat menggunakan Keyboard). Kemudian klik oke.

6. Jika usemame dan password sudah diisi dengan benar maka status berubah
menjadi CONTROL.

7. Klik nama pompa kemudian pilih ON pada popup. lndikator akan berubah
menjadi berwama hijau ketika pompa I kompressor hidup. Sedangkan untuk
menghilangkan popup dengan mengklik kembali nama komponen atau
mengklik logout. Saat pompa! kompressor hidup, indikator jalur distribusi
akan berwama hij au.

Gambar 1. Human Machine Interface untuk Pengoperasian Sistem
Demineralisasi

8. Saat sistem hidup indikator mode operasi akan bemilai "manual remote"

9. Mencatat nilai konduktivitas dan pH output anion dan output mixed bed

setiap waktu pengecekan serta melengkapi isian dalam logsheet
Pengoperasian Sistem Demineralisasi.

Gambar 2. Alat Ukur Konduktivitas Air Bebas Mineral
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10. Untuk mengalirkan air demin ke kolam, buka valve ke arah kolam dan tutup
valve ke tangki tandon. Output air demin dapat dialirkan ke kolam apabila
nilai konduktivitas output mixed bed kurang dari 2 /.lS/em dan pH antara
5,5-7,5.

11. Untuk mematikan sistem demin adalah dengan mengklik pompa, kemudian
mengklik tombol "OFF", sehingga indikator jalur sirkulasi berubah menjadi
wama hitam.

12. Menutup valve umpan sistem demin dan valve umpan air Puspiptek.

13. Meneatat kegiatan ke dalam Log Sheet Pengoperasian Sistem
Demineralisasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengoperasian sistem demineralisasi air di KH-IPSB3 pada tahun 2015
dilakukan dengan jumlah total durasi sebanyak 21 jam 55 menit. Kondisi operasi
berdasarkan hasil rata-rata pemantauan indikator di instalasi ditunjukkan pada
Tabel 1. Sedangkan data pemantauan konduktivitas air bebas mineral yang
dihasilkan dan tanggal setiap hari dioperasikannya sistem demineralisasi
ditunjukkan pada Gambar 3.
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Gambar 3. Grafik Data Output Pengoperasian Sistem Demineralisasi

Gambar 3 di atas menunjukkan data konduktivitas air bebas mineral yang
dihasilkan tiap hari dioperasikannya sistem demineralisasi. Posisi titik yang euram
yang membentuk garis panjang ke bawah seperti yang terjadi pada 24 Maret - 9
Juni 2015 menunjukkan adanya penurunan konduktivitas selama operasi yaitu
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dari 3 J..lS/cmmenjadi 1 J..lS/cm,akan tetapi tidak lagi mengalami penurunan nilai.
Hal ini disebabkan karena kemampuan resin penukar ion dalam menangkap ion
ion yang terkandung di air umpan berkurang sehingga harus diregenerasi untuk
mendapatkan kualitas air bebas mineral dengan konduktivitas seminimal
mungkin.

Pengoperasian di tanggal 10 - 19 Juni 2015 didapatkan hasil air bebas
mineral dengan kualitas sangat bagus, nilai konduktivitas sangat rendah sampai
0,1 J..lS/cm secara stabil. Hal ini disebabkan karena telah dilakukan regenerasi
sistem demineralisasi berupa backwash kolom karbon filter, regenerasi resin
kolom kation dengan HCl, regenerasi resin kolom anion dengan NaOH, serta
regenerasi resin kolom mixed bed dengan HCl dan NaOH. Selain itu, dilakukan
juga penambahan filter air umpan dari PUSPIPTEK menuju sistem demineralisasi
sehingga sangat membantu mengurangi kadar kotoran dalam air umpan.

Dari Gambar 3 juga dapat dilihat bahwa pengoperasian pada tanggal 24
Agustus - 4 November 2015 didapatkan hasil air bebas mineral dengan
konduktivitas awal operasi cukup tinggi yaitu rata-rata 3 J..lS/cm tetapi akan
menurun seiring lamanya waktu operasi sampai mencapai 0 J..lS/cm. Hal ini
kemungkinan disebabkan oleh kemampuan resin dalam sistem demineralisasi
untuk menyerap ion sedikit berkurang begitu pula filter air umpan yang sudah
mulai kotor sehingga pada saat operasi dihentikan kemudian dihidupkan kembali
akan ada air yang terjebak dalam kolom, akan tetapi sistem demineralisasi masih
mampu menyerap ion-ion saat operasi berjalan. Oleh karena itu, pada saat awal
pengoperasian sistem demineralisasi harus dilakukan pemantauan konduktivitas
air dan menyalurkan output awal proses ke tangki penampung, tidak dilakukan
suplai ke kolam pendingin sebelum konduktivitas terpantau di bawah 2 J..lS/cm.

Pengisian air bebas mineral ke kolam IPSB3 di tahun 2015 pertama kali
dilakukan pada bulan Juni, sedangkan pada bulan Januari hingga Mei tidak
dilakukan pengisian ke kolam. Pada rentang antara Januari hingga Mei 2015
dilakukan pengoperasian sistem demineralisasi air tetapi tidak diisikan ke kolam,
melainkan digunakan untuk uji cicip BBNB dan pengisian tangki penampung air
bebas mineral. Pengoperasian sistem demineralisasi air dilakukan sesuai dengan
Standar Operational Procedure (SOP). Di dalam SOP Pengoperasian Sistem
Demineralisasi Air juga disebutkan bahwa produk awal operasi sistem
demineralisasi disalurkan ke tangki penampung demin terlebih dahulu sampai
kualitas air bebas mineral yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi air bebas
mineral yang dapat diisikan ke kolam IPSB3. Setelah produk air bebas mineral
sesuai spesifikasi yaitu dengan konduktivitas kurang dari 2 J..lS/cmdan pH antara
5,5 - 7,5., maka dapat dialirkan ke kolam. Pengisian air bebas mineral ke kolam
IPSB3 selama tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data HasH Air Bebas Mineral yang Diisikan ke Kolam IPSB3

No.
TanggalWaktuDurasi

Konduktivitas
KonduktivitaspH OutputLevel Air

Anion (J..S/em)
Mixed Bed (uS/em)Mixed BedKolam

10-Jun-15

10:00 0,500,806,476,32

1O-Jun-15

10:402:00:000,200,10NANA

1O-Jun-15

12:00 0,200,106,386,33

II-Jun-15

09:402:10:000,500,206,486,33
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11-Jun-15
10:00 0,200,10NANA

11-Jun-15

11:50 0,200,106,416,34

15-Jun-15

09:50 0,500,206,526,34

15-Jun-15

10:005:35:000,250,10NANA

15-Jun-15

15:25 0,250,106,486,36

16-Jun-15

08:50 0,600,206,516,36

16-Jun-15

09:30 0,600,10NANA

16-Jun-15

09:455:55:000,500,10NANA

16-Jun-15

10:00 0,400,10NANA

16-Jun-15

14:45 0,200,106,456,39

19-Jun-15

09:30 0,670,506,516,39
4:45:00 19-Jun-15

14:15 0,280,106,476,42

24-Agu-15

11:10 0,500,206,586,39
0:30:00 24-Agu-15

11:40 0,400,106,586,39

25-Agu-15

09:55 0,500,106,546,39
1:45:00 25-Agu-15

11:40 0,500,106,546,39

31-Agu-15

10:50 0,500,506,576,39

31-Agu-15

11:200:50:000,500,20NANA

31-Agu-15

11:40 0,500,206,546,39

01-Sep-15

09:50 2,000,406,596,39

o I-Sep-15

09:550:40:002,000,20NANA

01-Sep-15

10:30 0,330,106,546,39

02-Sep-15

10:05 0,600,106,786,39
0:45:00 02-Sep-15

10:50 0,330,106,796,39

02-Nov-15

10:55 0,590,506,816,36

02-Nov-15

11:004:05:000,100,30NANA

02-Nov-15

15:00 0,100,006,486,38

03-Nov-15

09:14 0,240,006,566,38
5:46:00 03-Nov-15

15:00 0,240,006,476,40

04-Nov-15

09:40 5,000,407,106,40

04-Nov-15

09:485:20:008,300,30NANA

04-Nov-15

10:40 8,300,006,896,42

Rata-rata

Total1,240,186,586,38

Nilai Minimum

Durasi:

0,10
0,006,386,32

16jam, Nilai Maksimum
6 menit8,300,807,106,42

Catatan : NA = Not Available / Tidak Dilakukan Pengukuran
Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa durasi pengisian air bebas mineral ke kolam
IPSB3 adalah selama 16 jam 6 menit dengan kualitas selalu dijaga sesuai dengan
spesifikasi air bebas mineral yang dapat diisikan ke kolam IPSB3 yaitu
konduktivitas kurang dari 2 IlS/cm dan pH antara 5,5 - 7,5. Produk air bebas
mineral yang diisikan ke kolam IPSB3 memiliki konduktivitas antara 0,00 sampai
0,80 IlS/cm, sehingga mempunyai rata-rata nilai konduktivitas 0,18 IlS/cm.
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Sedangkan pH-nya berkisar antara 6,38 sampai 7,10 dan dengan ni1ai rata-rata
6,58.

Dari data pencatatan operasi pada tahun 2015, sistem demineralisasi
dioperasikan se1ama 21 jam 55 menit (1315 menit) dan air yang disuplai ke kolam
dengan persyaratan spesifikasi air bebas mineral yang dapat diisikan ke kolam
adalah selama 16 jam 6 menit (966 menit), sehingga didapatkan persentase hasil
yang sesuai spesifikasi rata-rata 73,46 %.

Dengan air bebas mineral yang diisikan ke kolam mempunyai kualitas
yang sangat baik dengan konduktivitas rata-rata di bawah 1 IlS/cm yaitu 0,18
IlS/cm dan tidak pernah melebihi ataupun mendekati batas maksimum nilai
konduktivitas yang diijinkan (2 IlS/cm), maka akan memperbaiki kualitas air
kolam penyimpanan BBNB dan mencegah terjadinya proses korosi pada
cladding/kelongsong bahan bakar nuklir bekas. Korosi pada cladding bahan bakar
nuklir bekas hams dicegahldiperlambat karena korosi pada cladding dapat
menimbulkan kebocoran radionuklida dalam plat bahan bakar nuklir bekas yang
dapat mencemari air pendinginlair kolam dan menimbulkan limbah radioaktif.
Sistem penyediaan air bebas mineral ini menjadi suatu sistem yang paling
menentukan dalam pengelolaan kualitas air di kolam IPSB3 karena pengelolaan
air yang baik menyebabkan minimasi kemungkinan limbah radioaktif yang dapat
timbul dari pengoperasian instalasi penyimpanan sementara bahan bakar nuklir
bekas.

KESIMPULAN
Hasi1 kegiatan diperoleh data kualifikasi air bebas mineral yang diisikan

ke kolam penyimpanan bahan bakar nuklir bekas mempunyai konduktivitas
berkisar antara 0,00 sampai 0,80 IlS/cm, dengan nilai rata-rata 0,18 IlS/cm.
Sedangkan ni1ai pH berkisar antara 6,38-7,10, dengan ni1ai rata-rata 6,58.
Kualifikasi ini memenuhi persyaratan spesifikasi air bebas mineral yang dapat
diisikan ke kolam IPSB3. Setiap pengoperasian sistem demineralisasi KH-IPSB3
sebaiknya selalu dipantau nilai konduktivitas output kolom anion dan mixed bed
serta valve output saat awal operasi dipastikan menga1ir ke tangki penampung.
Jika memungkinkan, dilakukan modifikasi pemipaan untuk resirkulasi produk
dengan konduktivitas belum memenuhi spesifikasi untuk dimasukan kembali ke
sistem demineralisasi.
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