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ANALISIS SPESI KIMIA PADA TAHAPAN PROSES
PEMBUATAN AIR BEBAS MINERAL REAKTOR G.A. SIWABESSY
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ABSTRAK

ANALISIS SPESI KIMIA PADA TAHAPAN PROSES PEMBUATAN Am BEBAS MINERAL
REAKTOR G.A. SIWABESSY. Air tangki reaktor serbaguna G.A. Siwabessy disuplai dari instalasi
pembuat air bebas mineral yang bekerja berdasarkan proses penukaran ion. Pengendalian kualitas air
produk instalasi ini merupakan salah satu faktor penentu kualitas air tangki reaktor. Dalam penelitian ini
telah diperoleh data pola sifat air clankandungan spesi kimia pacta tahapan proses pembuatan air bebas
mineral di reaktor tersebut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pH (derajat keasaman), konduktivitas
listrik clan kation terlarut (Ca2+,Mg2+)berada dalam batas yang dibolehkan. Fluktuasi nilai besaran-
besaran di atas juga menunjukkan pola yang benar. Dapat disimpulkan bahwa air produk instalasi tersebut
memenuhi syarat untuk digunakan sebagai air pendingin primer reaktor. Namun demikian, nilai derajat
keasaman masih terlalu rendah meskipun berada dalam barns toleransi. Di samping itu tidak semua
pengotor dapat diperkirakan konsentrasinya dari nilai pH clankonduktivitas. Dengan demikian pengujian
kualitas air untuk keperluan air tangki reaktor tetap perlu dilakukan secara kontinyu untuk
mempertahankan kualitas air sesuai dengan persyaratan clandalam rangka evaluasi clanpengembangan
teknologi pembuatannya.

ABSTRACT

ANALYSIS OF CHEMICAL SPECIES ALONG THE PROCESS STAGES OF DEMINERALIZED
WATER PRODUCTION AT REACTOR G.A. SIWABESSY. The tank water of multipurpose reactor
G.A. Siwabessy is supllied from a water demineralization plant which works based on ion exchange
processes. Controlling the quality of the water produduced by this plant is one of many factor which
effects the quality of the reactor tank water. This experiment resulted a characteristic pattern data of
water and its chemical species content along process stages of demineralized water production at the
reactor. The experiment results showed that the pH (degree of acidity), electric conductivity and
dissolved cation (C(r+, Mi+) lied at the permissible range. The value fluctuation of these variables
showed a right pattern. It can be concluded that the waterproduced by this plant met the requirments to
be used asprimary cooling water of the reactor. However, the value of pH is still too low althought it lied
in the tolerance limit. Beside that, it isn't all of water impurities concentration can be predicted by the
value of pH and conductivity. Therefore, the determination of water quality for the need of reactor tank
water quiet to be done continually to keep the water condition in order to meet the quality required, and
to evaluate and develope its production technology.

PENDAHULUAN

Air yang digunakan sebagai pendingin

primer reaktor riset adalah air murni. Air

tersebut dihasilkan dari instalasi pembuat air

bebas mineral (water demineralization plant).

Tingkat kemumian air yang tinggi diperlukan

untuk menekan paparan radiasi akibat

teraktivasinya pengotor di dalam air pendingin.

Di samping itu, kemurnian air juga

mempengaruhi laju korosi terhadap logam atau

paduan logam pactakomponen reaktor. Besaran

yang dapat digunakan sebagai indikator

konsentrasi pengotor di dalam air di antaranya

adalah derajat keasaman (PH) clan daya hantar

listrik (K) karena nilai keduanya dipengaruhi

oleh spesi kimia yang terlarut di dalam air.

Di samping mengontrol nilai pH clan K,

dalam rangka evaluasi clanuntuk menjamin agar

air bebas mineral yang diproduksi oleh instalasi

pembuat air bebas mineral memenuhi

persyaratan keselamatan bagi beroperasinya

reaktor nuklir, maka dilakukan analisis terhadap

spesi kimia yang terlarut dalam air pactatahapan

proses pembuatan air bebas mineral tersebut.
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Spesi kimia tersebut dapat berupa unsur, ion

ataupun senyawa netral baik anorganik maupun

organik yang mempengaruhi sifat air, terutama

yang berpengaruh secara signifikan terhadap

kualitas air ditinjau dari sudut penggunaannya

bagi pendingin primer reaktor riset.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui

karakteristik sifat air clan vola tluktuasi

konsentrasi spesi kimia yang terIarut di

dalamnya pada tahapan proses pembuatan air

bebas mineral di reaktor riset G.A. Siwabessy

dalam rangka evaluasi clan pengembangan

teknologi penyediaan air bebas mineral bagi

keperluan reaktor.

TEORI

Rumus kimia air adalah H2O. Meskipun

tampak sederhana, air adalah senyawa yang

unik. Molekul air terdiri dari dua atom hidrogen

yang mengapit satu atom oksigen. Susunan

tersebut membentuk sudut 105°. Oengan

demikian, molekul air tidaklah simetris

(Garnbar I).

Garnbar l. Molekul air (I)

Oalam suatu molekul air, sisi hidrogen

bermuatan parsial positifsedangkan sisi oksigen

bermuatan parsial negatif. Karena alasan inilah

air disebut polar. Sifat polar ini menjadikan

atom hidrogen dati satu molekul air menarik

atom oksigen dari molekuI air lainnya yang

bertetangga. Ikatan antar molekul air sebagai

akibat dari gaya tarik-menarik ini disebut ikatan

hidrogen.(I)

Oi antara konsekuensi adanya ikatan

hidrogen dalam air adalah:

I. Kemampuan air untuk melarutkan cukup

tinggi sehingga air dikenal sebagai pelarut

universal.

2. Titik didih air cukup tinggi dibanding

senyawa dengan bobot molekul yang sarna.

Perubahan temperatur dan perubahan rasa

pada air melibatkan energi yang tinggi

daripada umumnya senyawa kimia. Karena

3.

itu air dapat menjadi medium yang efektif

bagi proses perpindahan panas untuk

pengoperasian berbagai instalasi, termasuk

instalasi pembangkit listrik clan reaktor

nuklir.

4. Pembekuan air terjadi tidak seperti

umumnya cairan yang lain. Ikatan hidrogen

menjadikan air memiliki susunan kristal

yang menyebabkan air yang membeku

berekspansi/memuai dibanding volumenya
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ketika cair. Dengan demikian maka densitas

kristal air ini mcngecil sehingga es akan

mengapung di air.

5. Tegangan permukaan air cukup tinggi

sehingga air dapat merambat pacta pipa

kapiler dan sebuah jarum dapat

mengambang di atas permukaan air.

Air yang digunakan sebagai pendingin

primer dan mengisi tangki reaktor G.A.

Siwabessy disuplai daTiinstalasi pembuatan air

bebas mineral. Pacta dasarnya instalasi ini

menghasilkan air bebas mineral dengan cara

penukaran ion. Penukaran ion adalah proses

menghilangkan ion-ion yang tidak dikehendaki

dari air umpan dengan cara memindahkannya ke

suatu materi padat yang disebut resin penukar

ion. Resin ini menerima ion-ion tersebut dan

menukarnya dengan ion yang dikehendaki yang

tersimpan sebelumnya dalam rangkanya dengan

jumlah yang ekivalen.

Contoh reaksi penukaran kation:

MgSO4 + 2 H-Resin ~ H2SO4+ Mg-Resin

CaCh + 2 H-Resin ~ 2 HCI + Ca-Resin

Contoh reaksi penukaran anion:

H2SO4 + 2 OH-Resin ~ 2 H2O + SO4-Resin

HCI + OH-Resin ~ H2O + CI-Resin

Resin penukar ion yang digunakan dalam

pemrosesan air mempunyai struktur semacam

rangka dengan banyak sisi aktif seperti pacta

Gambar 2. Rangka tersebut bersifat plastis,

tidak larut dalam air dan mengandung sejumlah

besar sisi aktif berupa ion yang akan mengikat

ion lain yang muatannya berlawanan. Penukar

ion dengan sisi penukar bermuatan negatif

adalah penukar kation karena sisi tersebut

mengikat dan menukar ion positif. Demikian

pula sebaliknya.(I)

Gambar 2. Gambar skematik untuk pemodelan resin penukar kation. Rangka dengan banyak sisi aktif
yang bermuatan negatifmengikat ion natrium (dapat diandaikan seperti sekumpulan buah

anggur pactatangkai pohonnya).(I)
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Penukar ion mempunyai kapasitas yang

terbatas untuk menyimpan ion dalam rangkanya

yang disebut sebagai kapasitas tukar sehingga

pads akhirnya resin tersebut akan jenuh dengan

ion yang tidak dikehendaki. Karena itu setelah

digunakan selama waktu tertentu, resin harus

dicuci dengan tarutao regeneran yang kuat yang

mengandung ion yang dikehendaki. Cara ini

akan menggantikan ion-ion yang tidak
,
dikehendaki dengan ion yang dikehendaki clan

mengembalikan material resin ke bentuk yang

dapat digunakan kembali. Operasi tersebut

adalah suatu siklus proses kimia. Siklus yang

penuh biasanya terdiri atas backwashing,

regenerasi, pembilasasn clanservice.(I)

Contoh re.aksi regenerasi pada resin

penukar kation adalah:

Ca-Resin + 2 HCI -7 2 H-Resin + CaCh

Contoh reaksi regenerasi pads resin

penukar anion adalah:

CI-Resin + NaOH -7 OH-Resin + NaCI

SiO3-Resin+ 2 NaOH ~ 2 OH-Resin+ Na2SiO3

Instalasi pembuat air bebas mineral

(demineralization water plant) di reaktor G.A.

siwabessy didesain untuk memproduksi air bagi

keperluan pendingin primer reaktor clanmampu

menghasilkan air bebas mineral dengan kualitas

seperti pads Tabel 1Y)

Tabel 1. Besaran kimia clannilai yang dapat dicapai pada instalasi pembuat air bebas mineral
RSG G.A. Siwabessy. (2)

No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Besaran

pH

Konduktivitas

Konsentrasi ion klorida

Konsentrasi ion sulfat

Konsentrasi ion tembaga

Konsentrasi ion aluminium

METODE PENELITIAN

Peralatan dan Bahan

Peralatan yang digunakan adalah pH meter

merek Hanna HI 8520, conductivity meter clan

spektrofotometer serapan atom berkas rangkap

GBC-902.

Bahan yang digunakan adalah tarutao

buffer standar (pH 4,00 clanpH 7,00) indikator

pH universal Merck untuk pH 5,2 - 7,0 clan

larutan standar magnesium dan kalsium.

Nilai

6,5 - 7,5

~ 0,02 mS/m

2,8 x 10-4moUm3

l,l x 10-4 moUm3

1,6 x 10-4 mol/m3

2 x lO-4 moUm3

BASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam instalasi pembuatan air bebas

m,ineral di reaktor G.A. Siwabessy, air baku

yang akan didemineralisasi diambil dari kolam

penyimpanan air baku yang diisi melalui pipa

yang terhubung ke saluran air publik. Air dari

kolam ini kemudian mengalami proses

pemurnian. Bagan instalasi tersebut clan lokasi

pengambilan sampel air untuk dianalisa

ditunjukkan secara sederhana pads Gambar 3.
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Gambar 3. Bagan instalasi pembuat air bebas mineral reaktor G.A. Siwabessy clan lokasi pengambilan
sampel.

Pre-filter terdiri dari beberapa filter

cartridge dengan diameter pori 50 !lm yang

berfungsi untuk menyaring pengotor mekanik

daTiair baku clanmelindungi resin penukar ion

yang sensitif. Penukar kation terdiri daTi2 buah

filter penukar kation yang berfungsi untuk

memisahkan kation garam-garam yang terlarut

dalam air. Penukar anion terdiri daTi 2 buah

filter penukar anion yang berfungsi untuk

memisahkan anion termasuk asam karbonat clan

silikat daTidalam air.(3)

Mixed bed exchanger terdiri daTi 2 buah

filter penukar ion clan berfungsi untuk

memisahkan garam-garam yang tersisa dalam

skala renik (trace) yang tidak terpisah oleh

penukar kation clan penukar anion. Resin

strainer digunakan untuk mencegah abrasi resin

agar tidak masuk ke dalam tangki

penyimpanan. (3)

Derajat keasaman air setelah melewati

instalasi pembuatan air bebas mineral

diharapkan berada pacta interval pH 6,5 - 7,5.

Namun demikian harga pH air demin di dalam

tangki penyimpanan dapat mengalami

penurunan dengan adanya karbondioksida yang

terlarut. Efek ini sebagian dikompensasi dengan

adanya sistem pemumian air primer (primary

purification system) sehingga pH

kesetimbangan dengan nilai > 5,5 pacta

pendingin primer dapat dicapai pacta kondisi

operasi normal. Harga tersebut masih

diperbolehkan clan merupakan agreement with

the recomendation yang terdapat di dalam

IAEA Safety Series No. 35 section 5.5.2.(2)

Derajat keasaman hasil pengujian

sebagaimana Gambar 4 menunjukkan pola yang

fluktuatif antara pH 5,68 clan 6,97 kecuali

setelah melewati penukar kation pH turun

sampai dengan 3,19. Hal ini terjadi karena

tingginya konsentrasi I-t yang menggantikan

kation-kation lainnya. Secara umum pola ini

sudah benar. Sebagai catalan adalah bahwa pH

air produk, yaitu 6,3 setelah melewati mixbed

exchanger clan 5,68 pacta tangki penimpanan,

adalah nilai yang rendah meskipun masih

berada dalam batas toleransi. Salah satu

kemungkinan penyebabnya adalah penukar

anion yang belum bekerja secara optimal.
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FLUKTUASI KEASAMAN PADA TAHAPAN PEMBUATAN AIR BEBAS MINERAL
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Gambar 4. Fluktuasi derajat keasaman air pada tahapan proses pembuatan air bebas mineral reaktor G.A.
Siwabessy. Garis pada nilai pH 5,50 adalah batas minimal nilai pH yang masih dibolehkan

(Safety Analysis Report Rev. 8).

Konduktivitas air adalah ukuran kuantitatif

yang digunakan untuk mooyatakan kemampuan

air melewatkan arus listrik. Kemampuan ini

ditentukan oleh gerakan ion-ion di dalam air.

Semakin tinggi konsentrasi ion dalam air akan

moogakibatkan semakin tingginya nilai

konduktivitas. Meskipun air soodiri dapat

terdisosiasi menghasilkan ion hidrogoo clan ion

hidroksida namun pada air dengan tingkat

kemurnian tinggi, nilai konduktivitas utamanya

hanya ditentukan oleh konsootrasi poogotor

yang terlarut clan terionisasi di dalam air.

Karooa itu, dalam hal ini nilai konduktivitas

juga moocerminkan konsentrasi total padatan

yang terlarut clan terionisasi (Total Dissolved

Solids, TDS) dalam air.(4)

Pada instalasi pembuatan air bebas mineral

RSG G.A. Siwabessy, setelah melewati penukar

kation clanpenukar anion, air praktis bebas dari

garam (meskipun mungkin masih ada dalam

jumlah renik/trace). Pada tahap ini, air dapat

memiliki konduktivitas listrik sampai doogan <

5 J..I.S/cm.Kemudian setelah melewati mixed bed

exchanger konduktivitas listrik dapat berkurang

sampai dengan < 0,1 J..I.S/cm.(3)

Nilai konduktivitas listrik basil pengujian

sebagaimana Gambar 5 moounjukkan pola yang

terns menorun sepanjang proses seiring dengan

menurunnya konsootrasi ion terlarut. Pola ini

sudah booar meskipun nilainya masih relatif

tinggi dibanding nilai yang seharusnya dapat

dicapai sebagaimana disebutkan di atas. Hasil

pengukuran menunjukkan bahwa konduktivitas

air produk instalasi pemouat air bebas mineral

(1,3 J..I.S/cm)memenuhi persyaratan LAK untuk
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digunakan sebagai air pendingin primer reaktor.

Namun demikian, meskipun pemantauan

terhadap nilai konduktivitas dapat bermanfaat

untuk memantau konsentrasi garam dalam air

tetapi ada juga keterbatasannya. Konduktivitas

mengindikasikan adanya ion-ion terlarut clan

bukan mengindikasikan ada atau tidaknya

pengotor organik atau biologi. Dengan

demikian, juga perlu diIakukan pengujian untuk

mengetahui spesi lain yang tidak memberikan

kontribusi bagi perubahan niIai pH clan

konduktivitas air namun daTi aspek kimia air

berpengaruh terhadap keselamatan dalam

operasi suatu reaktor nuklir.

FLUKTUASI KONDUKTIVITAS PADA TAHAPAN PROSES
PEMBUATAN AIR BE BAS MINERAL RSG G.A. SIWABESSY

(SAMPLING KE.1)
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Gambar 5. Fluktuasi konduktivitas air pada tahapan proses pembuatan air bebas mineral reaktor G.A.
Siwabessy. Garis pada nilai konduktivitas 5 J..lS/cmadalah batas maksimal konduktivitas air

produk.(3)

HasiI pengukuran konsentrasi kation (Ca clan jari-jari ion terhidrasi, yaitu makin besar

clan Mg) sebagaimana Gambar 6 clan 7 jari-jarinya akan makin rendah

menunjukkan bahwa penukar kation bekerja selektivitasnya.(1) Konsentrasi kation-kation

dengan baik. Selektivitas penukaran ion dengan valensi +3 atau lebih akan lebih rendah

dipengaruhi terutama oleh valensi ion, nomor karena kation-kation tersebut akan lebih dahulu

atom (Ba > Sr > Ca > Mg untuk golongan lIA) mengalami proses penukaran.
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KONSENTRASI MAGNESIUM
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Gambar 6. Perubahan konsentrasi magnesium pada tahapan proses pembuatan air hebas mineral reaktor
G.A. Siwabessy.
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Gambar 7. Perubahan konsentrasi kalsium pada tahapan proses pembuatan air bebas mineral reaktor G.A.
Siwabessy.

Sejauh hasil pengujian ini dapat

disimpulkan bahwa nilai besaran-besaran kimia

air produk instalasi pembuat air bebas mineral

RSG G.A. Siwabessy yang diukur memenuhi

persyaratan LAK untuk digunakan sebagai air

pendingin primer reaktor. Yang perlu mendapat

perhatian adalah bahwa nilai derajat keasaman

terlalu rendah meskipun masih berada dalam
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barns toleransi. Di samping itu, tidak semua

pengotor dapat diperkirakan konsentrasinya dari

nilai pH clan konduktivitas. Dengan demikian,

perlu pengukuran konsentrasi spesi kimia

tertentu terutama yang tercantum dalam LAK

dalam rangka evaluasi clan pengembangan

teknologi pembuatan air bebas mineral bagi

keperluan reaktor. Pembandingan kualitas air

yang diproduksi dengan teknik lain, misalnya

distilasi denganmemanfaatkan panas yang akan

dibuang, dapat memberikan altematif teknologi

bagi penyediaan air bebas mineral untuk

keperluan reaktor tersebut.

KESIMPULAN

Hasil karakterisasi sifat air mengikuti pola

sebagai berikut:

1. Derajat keasaman (pH) berfluktuasi

antara nilai 5,68 sampai dengan 6,97,

kecuali setelah melewati penukar

kation (3,19) yang terjadi akibat

tingginya konsentrasi Ir yang

menggantikan kation-kation lainnya.

2. Konduktivitas listrik (K)terns menurun

sepanjang seiring denganproses

menurunnya konsentrasi ion terlarut,

kecuali setelah melewati sand filter.

3. Konsentrasi kation (kalsium clan

magnesium) terns menurun sepanjang

proses terutama setelah melewati

penukar kation, kecuali konsentrasi

kalsium yang naik setelah melewati

sandfilter.

4. Nilai besaran-besaran yang diukur

dalam percobaan ini diijinkan dalam

batasan sifat air yang tercantum dalam

LAK untuk digunakan sebagai air

pendingin primer reaktor.

SARAN

1. Nilai derajat keasaman air produk

(5,68) adalah terlalu rendah meskipun

masih berada dalam batas toleransi

(5,5). Karena itu perlu dilakukan

pemeriksaan lebih Ianjut untuk kasus

ini.

2. Pengukuran konsentrasi untuk spesi

tertentu, terutama yang tercantum

dalam LAK, perlu dilakukan karena

tidak semua pengotor dapat

diperkirakan konsentrasinya dari nilai

pH clankonduktivitas.

3. Pembandingan dengan kualitas air

yang diproduksi menggunakan teknik

lain (misalnya distilasi) dapat

memberikan altematif teknologi bagi

penyediaan air bebas mineral untuk

keperluan reaktor tersebut.
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DISK USI

Pertanyaan : Sriyono

1. Apa itu artinya "spesi"? Terjemahan dari apa? Mengapa tidak ditulis dengan "unsur" atau

"senyawa"?

2. Mengapa Fe tidak diukur? Padahal Fe kalau masuk ke teras bisa menjadi Co-60, clanCo-60 ini akan

menambah paparan radiasi?

Jawaban : Nurul Huda

1. Spesi berasal dari bahasa Inggris species yang artinya macam atau jenis (kamus Inggris-Indonesia

oleh Wojowasito clan Poerwadarminta). Istilah spesi kimia digunakan dengan maksud untuk

memperluas cakupan makna. Spesi kimia dapat mewakili zat kimia apa saja clan dapat diartikan

sebagai unsur, senyawa, ion, partikel koloid clanspesi kimia lainnya.

Seharusnya memang dilakukan pengukuran konsentrasi Fe clanjuga spesi kimia lainnya (terutama

yang tercantum dalam buku Safety Analysis Report, SAR). Karena itu kegiatan ini masih dilanjutkan.

Batasan konsentrasi Fe dalam air tangki reaktor belum dicantumkan dalam buku SAR.

2.
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