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ANALISIS PERBANDINGAN URANIL/UREA DAN.
URANIL/HMTA PADA KOMPLEKS URANIL-UREA DAN
URANIL-HMT A DENGAN METODA SPEKTRFOTOMETRI

Sabat Simbolon
P3TM-BATAN. J/. Babarsari Kolak Pas 1008. Yogykarla 55010

ABSTRAK

ANALISIS PERBANDINGAN Uranil/UREA dan Uranil/HMTA PADA KOMPLEKS U-UREA
dan U-HMTA DENGAN METODA SPEKTRFOTOMETRI. Diamati reaksi antara uranil dengan
urea dan urani/ dengan HMTA pada pH = 4 dan suhu kamar. Hasi/ reaksi diukur dengan
spektrofotomer. Masing-masing absorbansi digambarl<an dengan molfraksi urani/ yang
digunakan temadap urea dan HMT A. Didapatkan kurva linear dan mendatar untuk reaksi antara
urani/ dan urea, sedangkan kurva berbentuk S untuk reaksi antara urani/ dan HMTA. Pads

molfraksi di bawah 0,25 reaksi antara urani/ dan HMTA didapatkan kompleks sedangkan pada
kisaran 0,25 sampai 0,5 didapat reaksi urani/ dan HMTA yang stokhiometri.

ABSTRACT

ANAL YSIS RA TIO OF URANIUUREA AND URANIUHMTA ON THE COMPLEXES URANIL-
UREA AND URANIL HMTA WITH SPEKTRGFOTOMETRI METHOD. Reaction between uranil
and urea and uraniland HMTA was investigated at pH = 4 and room temperature. The result of
the reaction was measured with spectrofometer, each absorbance was pictured between
molfraction and absorbance for uranil -urea and uranil -HMTA. The linear and horizontal
curve was found for reaction uranil- urea, meanwhile S curve for the reaction uranil and HMTA.
.It was found that reaction between uranil and HMTA on molfraction value less than 0.25 was
complexes meanwhile on the range of 0.25 and 0.5 the reaction between uranil and HMTA was

stokhiometris.

semakin banyak ion nitrat di dalam larutan U(VI)
maka yang terbentuk adalah UO2(NO3)3" sedangkan
senyawa uranil nitrat UO2(NO3)2 terbentuk kalau
jumlah ion nitrat dan ion uranil sesuai dengan
perbadningan stokhiometrinya(I,2). Demikian pula
hasilnya dengan reaksi an tara uranium baik dalam
bentuk U(IV) dan U(VI) dengan ligan organik akan
menghasilkan beberapa senyawa kompleks. Reaksi
antara uranil atau U(VI) dan U(IV) dengan ligan
organik tidak hanya menghasilkan satu senyawa saja
melainkan dapat menghasilkan dua atau tiga

senyawa kompleks tergantung pada jenis ligan
organiknya. Senyawa kompleks uranil yang terben-
tuk sangat tergantung pada kekuatan ion larutan atau
media larutan yang digunakan, jenis dari ligan dan
juga jumlah dari ligan yang terdapat di dalam
larutan. Tidak semua ligan organik dapat memben-
tuk senyawa kompleks dengan uranil atau U(IV)
meskipun jumlah dan kekuatan ion yang sam a akan
menghasilkan senyawa kompleks yang sarna.
Misalnya reaksi antara uranil dengan diethylenene
triamine pentaacetic acid (DPTA), untuk menying-
kat rumus kimia diethylenene triamine pentaacetic

PENDAHULUAN

S enyawa kompleks [UO2(NH2CONHv2Y+ dan
[UO2(NH2CONHvnY+ disamping bentuk

kompleks yang lain adalah kompleks dari uranil
urea basil dari reaksi uranil dengan ligan urea yang
cukup banyak digunakan dalam bahan bakar nuklir
dalam bentuk gel. Demikian pula halnya dengan
kompleks [UO2(HMTAhY+ basil reaksi antara
uranil dengan bahan organik HMT A. Reaksi antara
uranil dan urea tersebut cukup kompleks karena

dapat menghasilkan beberapa senyawa kompleks
uranil urea seperti di atas. Sesungguhnya reaksi
antara uranil dan atau U(IV) dengan bahan anorga-
nik atau organik tidak hanya menghasilkan reaksi
yang sederhana saja tetapi dapat juga menghasilkan
beberapa senyawa yang kompleks. Misalnya reaksi
antara U(VI) dengan ion nitrat akan menghasilkan
kompleks UO2NOJ+, UO2(NOJh dan UO2(NOJh-,
tergantung pada konsentrasi dari ion nitrat di dalam
larutan. Semakin sedikit ion nitrat di dalam larutan
U(Vl) maka kebolehjadian terbentuk senyawa
kompleks UO2NOJ+ adalah besar, sebaliknya
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konsentrasi nitrat yang terdapat di dalam larutan.
Semakin banyak nitrat di dalam larutan semakin
sukar reaksi uranil -urea terjadi, ion nitrat yang
dominan di dalam larutan akan menolak ligan urea
yang netral atau tebentuk kompleks uianiltrat
dengan rumus UO2(NO3h-. Oleh karena itu sebelum
dilakukan reaksi antara U(VI) dengan Urea, maka
defisiensi nitrat dari larutan uranil nitrat dengan
kelibihan nitrat harus dilakukan.

Reaksi antara uranil dalam bentuk oksida
dengan urea dapat terjadi dalam beberapa tingkat
reaksi, reaksi ini tidak memasukkan H+ sebagai
variabel, tetapi sesungguhnya H+ sangat berperan
sekali. Reaksi antara uranil dan urea yang belebih
ini hanya menggambarkan reaksi pokoknya saja
untuk memperlihatkan reaksi pembentukan

kompleks.

UO22+ + 2 (NHlCONH2) 7 [UO2{NH2CONH2)2]2+
(UO2~ ~Hf~N H 212]2+ + ~(~ H~~7-~~~~~--

[UO2(NHlCONH2)n-2]2++2 (NH2CONH2) 7 [UO2(NH£ONH2)n]2+

Masing-masing reaksi di atas mempunyai
nilai kesetimbangan yang besamya sangat
tergantung pada pH larutan clan nilai kekuatan
ionnya atau jenis media laruatn yang digunakan
Jenis media atau kekuataR ion adalah salah satu
faktor yang cukup penting tetapi sering terlupakan
atau tidak diperhatikan sedangkan nilai pH iarutan
sudah sesuai dengan teori, maka hasilnya akan jauh
berbeda dari teori. Secara umum reaksi antara U(VI)
dengan ligan dapat dituliskan sebagai
X UO22+ + Y H+ + Z L n- 7 (UOvxHyLz (nZ-2X-Y)-

dengan tetnpan pcmbentukan sebagai 13 xvz =
(VOvx HyLz (nt.2X.V)-/ (VO2 2+) X (H+) V (L nlZ (4),

jadi jelas terlihat bahwa nilai pH dari larutan cukup
berpenagruh, selain konsentrasi ligan itu sendiri

Makalah ini akan membahas reaksi antara
urea dengan uranil nitrat dengan menggunakan nilai
absorbansi dari masing-masing campuran uranil
dengan urea dengan perbadingan yang berbeda-
hecla.

TATA KERJA

Bahan dan Alat

Uranil nitrat (P3TM), urea (Merck), larutan
ammoniak (Merck), instrumen I Spektrofotometer,
Shimadzu, pH meter, potensiometer (Metrom)

Car a Kerja '.

Larutan uranil nitrat dikurangi jumlah
nitratnya dengan memanaskan larutan uranil nitrat
perlahan;'lahan clan sebelum kering tiba-tiba
ditambahkan air bebas mineral, agar gas NO2 yang
terdapat di dalam larutan uranil nitrat dapat keluar.

acid (DPTA) dituliskan sebagai HsL, pada suhu
30°C dengan medium 0, I mol/L NaCIO4 maka reak-
si yang didapatkan adalah tJO2H3L, (UO2hH)L,
(UO2)2HL clan UO2HL. Akan tetapi kalau U(IV)
bereaksi dengan DPTA, maka reaksinya akan meng-
hasilkan hanya UO2L pad a media larutan 0,1 moVL
KCI. Ada kalanya reaksi antara kation uranil dengan
ligan organik akan menghasilkan senyawa yang
lebih kompleks daripada kompleks di atas, misalnya
reaksi antara uranil dan EDT A, maka salah satu
senyawa kompeksnya adalah dua kat ion uranil
bereaksi dengan satu spesies EDT A dengan rum us
(UOV2EDT A disamping senyawa kompleks yang
relatif sederhana!3) Demikian juga reaksi antara
uranil dan bahan organik yang lain, terrnasuk di
dalamnya adalah urea clan HMT A. Kompleks ini
cukup spesifik karena ligannya adalah bahan
organik yang terkenal sebagai donor ammonia.
Bel urn banyak literatur yang menerangkan tentang
reaksi antara uranium oksida dengan urea tersebut.

Untuk menganalisis kompleks uranium
urea tersebut digunakan metoda spektrofotometri.
Metoda ini didasarkan atas absorbsi pada panjang
gelombang 420 nm yaitu serapan maksimum dari
UO2++(NO3ho Secara kimia analitik metoda ini
cukup handal juga, karena dapat menganalisis
kandungan uranium -urea di dalam suatu larutan.
Akan tetapi karena metoda ini hanya dapat
menganlisis kompleks U(VI)-Urea, maka kelebihan
U(VI) di dalam larutan tidak dapat dianalisis.

Untuk menganalisis kompleks U(VI)-urea
tidak hanya digunakan satu metoda saja, karena
seperti diketahui bahwa metoda spektrofotometri
juga mempunyai kelemahan, yaitu absorbansi dari
U(VI) tidak ideal atau bentuknya tidak Gaussian,
puncak serapan maksimumnya cukup lebar. Ideal-
nya dilakukan juga dengan metoda yang lain,
misalnya dengan metoda elektrokimia, seperti pola-
rografi dll. Metoda spektrofotometri untuk analisis
kompleks uranil dengan urea mempunyai kelemah-
an kalau dibandingkan dengan metoda polarografi
atau metoda elektrokimia lainnya. Misalnya untuk
metoda ini dibutuhkan jumlah cuplikan yang cukup
banyak sementara itu untuk metoda polarografi
hanya dibutuhkan cuplikan yang cukup sedikit.
Disamping itu metoda elektrokimia dapat mengana-
lisis jumlah U(VI) yang belum bereaksi sedangkan
metoda spektrofotometri hanya menganalisis U(VI)
yang bereaksi dengan ligan urea atau total uranil di
dalam larutan. Meskipun demikian dari hasil per-
bandingan antara uranil-urea yang divariasi, maka
analisis perbadinngan antara kompleks uranil-urea
dapat dilakukan dengan baik dengan menggunakan
perbandingan absorbansi masing-masing campuran-
nya clan membandingkannya satu sarna lain.

Reaksi antara uranil-urea di dalam larutan
sangat tergantung pada nilia pH larutan dan
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Hal yang sam a dilakukan berkali-kali sampai semua
nitrat yang berlebih yang terdapat di dalam uranil
nitrat keluar. Untuk mengukur kandungan nitrat dan
uranil di dalam uranil apakah sudah mendekati
stokhiometri, maka dilakukan uji kandungan uranil
dan keasaman dengan menggunakan potensiometri.

Selanjutnya dilarutkan sejumlah urea dan
HMTA dengan 0,04 N HNOJ menghasilkan larutan
yang tidak berwama dan ditambahkan ke dalam
larutan uranil nitrat yang berwama kuning yang
sudah diuji kandungan uranil dan keasamannya.
Semua eksperimen dilakukan pada suhu kamar.
Kemudian ke dalam larutan uranil nitrat tersebut
ditambahkan urea sedikit demi sedikit dan diukur
absorbansinya pada panjang gelombamng 420 nm.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Larutan uranil nitrat yang stokhiometris
dapat dibuat kalau melarutkan uranil nitrat dengan
air mineral yang berasal dari bahan uranil nitrat
yang dihaslikan dengan patent akan tetapi kalau
uranil nitrat yang dilarutkan dari U3Oa dengan
menggunakan asam nitrat maka perbandingan antara
uranil dan nitratnya sudah tidak stokhiometris lagi.
Kalau selama pelarutan jumlah HNO3 yang
ditambahkan berlebih, maka di dalam larutan
terdapat kandungan nitrat yang berlebih. Ion nitrat
yang berlebih tersebut akan membentuk senyawa
kompleks dengan uranil nitrat yaitu UO2(NO3h",
kompleks yang bermuatan negatif sebaliknya kalau
selama denitrasi dilakukan boleh jadi nitrat yang
terdapat di dalam larutan uranil nitrat akan
defisiensi ion nitrat, maka terbentuk kompleks
UO2NO3+ yang bermuatan positif.. Kedua kompleks
tersebut tidak dapat digunakan untuk reaksi antara
uranil nitrat dengan urea dan HMT A. Oleh karena
itu sewaktu membuat larutan uranil nitrat dari reaksi
antara U3Oa dengan HNO3 maka dilakukan denitarsi
terhadap larutan uranil nitrat yang dibuai. Sebagai
perbadingan digunakan uranil nitrat yang diproduksi
dengan menggunakan paten atau uranil nitrat
(Merck). Kalau dipaksakan reaksi antara uranil
nitrat yang tidak stokhiometris antdra uranil dengan
nitratnya, maka dengan urea, maka tidak akan
didapatkan reaksi hasil [UO2(NHzCONHvnJ2+
dalam bentuk gel. Secara teori reaksi antara UO2++
dengan urea yang netral dapat berlangsung dan
menghasilkan senyawa kompleks, maka reaksi
antara UO2NO3+ dengan urea juga dapat seharusnya
dapat berlangsung. Karena kation uranil juga sarna
dengan senyawa kompleks UO2NO3+ sarna-sarna
bermuatan positif. Sebaliknya kalau di dalam
cuplikan terdapat ion nitrat jauh lebih ban yak
daripada kat ion uranil reaksinya dengan urea juga
tidak berhasil, oleh karena itu jumlah kandungan ion

nitrat sangat penting sekali di dalam reaksi ini.
Demikian juga halnya dengan kondisi larutan , nilai
pH larutan uranil nitrat harus dijaga tetap = 4

dengan menggunakan kertas pH meter, Nilai pH
larutan yang optimum adalah 4, oleh karena itu
semua eksperimen dilakukan pada pH = 4. Hasil

eksperimen campuran uranil, urea atau uranil
dengan HMT A akan menghasilkan endapan
meskipun nilai pH larutan = 4 setelah didiamkan
selama 2 -3 hari. Kalau eksperimen dilakukan pad a

kelebihan NO]' , maka hasil reaksi antar~ uranil
dengan urea setelah dimasukkan ke dalam 'parafin
yang panas tidak akan terbentuk bola-bola bundar
yang kecil tetapi akan terbetuk bola yang gepeng
dan kalau dipanaskan akan pecah, Sementara itu
hasil eksperimen menunjukkan bahwa kalau

larutannya mengandung uranil dan nitrat yang

sebanding, maka basil reaksinya akan menghasilkan
boli,.bola yang bunuar dan kalau dipanaskan tjuak
pecah, Oleh karena itu reaksi antara uranil dan urea

harus dibuat pada kondisi yang sangat peka terhadap
kelebihan kandungan nitrat,

Dari hasil eksperimentasi yang dilakukan
dengan menggunakan larutan uranil nitral yang
mendekati stokhiometris pada pH = 4 yang

direaksikan dengan larutan urea dan HMT A

mempunyai spektrum seperti Gambar 1.

Gambar I Spektrum an/ara uranil -urea dan

urani/ -HMTA

Tabell. 

Hubungan antara jumlah uranil dan urea
yang divariasi
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Gambar 2, Perbandingan nilai absorbansi antara
reaksi uranil-urea dengan uranil-
HMTA

Pada Gambar 2 di atas pada kisaran nilai
molfraksi antara 0,17 dengan 0,25 tidak terjadi
perubahan yang mencolok demikian pula "halnya
dengan nilai molfraksi antara 0,5 sampai dengan 1
nilai absorbansinya tidak cukup mencolok
perubahannya. Akan tetapi nilai absorbansi pada
kisaran molfraksi 0,17 sampai 0,25 mencapai
maksimum sedangkan pada kisaran molfraksi 0,5
sampai dengan 1 adalah minimum, Nilai absorbansi
antara urea dengan kation uranil tidak jauh berbeda
dengan kation uranil dengan HMT A. Keadaan ini
sangat bcrlawanan dengan kondisi molfraksi an tara
0,17 sampai 0,25, Satu hal yang cukup menarik
adalah perubahan nilai absorbansi antara molfraksi
0,25 sampai dengan 0,45 perubahannya sangat
mencolok. Untuk melihat perubahan tersebut dibuat
kurva antara molfraksi antara 0,5 sampai 1 dengan
kisaran yang cukup kecil, Untuk melihat perubahan
terse but dapat dilihat pada gambar 2. Dari bentuk
kurvanya terlihat bahwa mirip dengan kurva Siedel
atau Ringbon Plot (5,6) ada bagian yang mendatar

clan ada bagian yang naik secara linear, Untuk
melihat bagian yang linear dibuatlah kurva yang
lebih mendetail an tara molfraksi 0,25 sampai
dengan 0,45 seperti terlihat pada Gambar 3 di
bawah ini, "

1,2

1

Hasil pengukuran larutan uranil dan Urea,
uranil dan HMTA yang divariasi didapatkan nilai
masing-masing absorb'ansi seperti pad a Tabel I.
Larutan blangko yang digunakan adalah as am nitrat
yang sesuai dengan pH = 4, agar didapatkan

konscntrasi uranil-urea atau uranil-I-IMT A yang

sesungguhnya.
Dari Tabel 1 di atas terlihat dengan jelas

bahwa absorbansi larutan uranil urea yang terjadi

hampir tidak mengalami perubahan yang berarti.

Meskipun jumlah larutan urea )'ang ditambahkan ke
dalam larutan uranil mengalami pcnambahan yang
cukup berarti akan tetapi absorbansinya tidak

mengalami perubahan yang berarti. Kalau
dinyatakan dengan kurva, maka didapatkan sebuah
kurva yang lurus dan mendatar. Seolah-olah
penambahan larutan urea ke dalam larutan uranil
tidak menghasilkan penambahan absorbansi atau
tidak ada reaksi an tara uranil dengan urea. Hal itu
berarti bahwa reaksi uranil -urea tidak dapat
dianalisis dengan hanya menggunakan
spektrofotometer, keberadaan kompleksnya harus
diuji terlebih dahulu dengan menggunakan metoda
yang lain, misalnya dengan metoda polarografi.
Karena senyawa kompleks yang mungkin terbentuk
tidak mempunyai serapan yang maksimum di dalam
spektrofotoll1eter Disall1ping itu jelas terlihat bahwa
absorbansi unluk larulan uranil yang mcmpunyai
konsentrasi 0,024 M mempunyai absorbansi tiga
lebih besar daripada yang menggunakan konsentrasi
larulan uranil 0,012M untuk penambahan larutan
urea yang relatif rendah. Akan tetapi dengan
penambahan larutan urea yang relatif besar kenaikan

absorbansinya lebih besar daripada 3 kali.
Penambahan absorbansi tersebut memang belum
secara mencolok. Kalau reaksi antara uranil dan
urea tidak menghasilkan absorbansi yang cukup

mencolok dengan penambahan uranil yang cukup
mencolok, hal ini berarti bahwa reaksi dinuc/ear

yang diduga seperti reaksi antara uranil dengan
EDT A tidak. Penambahan reagen uranil yang cukup

mencolk agar reaksi dinuc/ear yang mungkin terjadi
dapat dimungkinkan di dalam reaksi ini. Kalau
jumlah uranil di dalam cuplikan cukup kecil, maka
reaksi tersebut pasti tidak akan terjadi.

Kalau dilakukan perbandingan reaksi
an tara kation uranil dengan HMT A dengan kondisi
yang sam a dengan reaksi antara kation uranil dan

urea, maka didapatkan perbedaan yang cukup
mencolok dalam hal absorbansinya. Perbedaan
dalam hal absorbansi tersebut menunjukkan bahwa
reaksi kimia an tara kation uranil sebanding dengan
besamya stokhiometrisnya. Pada Gambar 2 di
bawah ini dapat dilihat perbandingan antara
absorbansi an tara uranil -HMTA dengan uranil -

urea.

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0,25 0,26 0,28 0,29 0,31 0,33 0,35 0,38 0,42 0,45

M~fraksl

Gambar 3. Bagian yang linear dengan nilai
molfraksi 0.25 sampai .45
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Dari Gambar 3 di atas terlihat dengan jelas
bahwa hubungan antara molfraksi uranil dengan
HMTA adalah linear, ini berarti bahwa ada
kesesuaian an tara molfraksi UO2++ dengan
kandungan HMT A. semakin besar konsentrasi
HMTA di dalam semakin besar pula dibutuhkan
UO2++. Akan tetapi setelah terjadi kejenuhan, maka
reaksinya berubah menjadi suatu reaksi yang
kompleks karena absorbansinya sudah tidak berubah
lagi meskipun nilai molfrasinya sudah naik.

5. EWING,G. W; Instrumentation Methods of
Chemical Analysis, Fifth Edition Mc Grew Hill
Book Company Tokyo ( 1985)

6. AHRENS,L.H and Taylor,S.R; Spectrochemical
Analysis. Second Edition. Addition- Wesley
Publishing Company,lnc London (1961)

KESIMPULAN TANYA JAWAB

I. Reaksi an tara uranil dan urea dapat terjadi, akan
tetapi hasilnya kurang memuaskan dari sudut
spektrofotometri karena absorbansinya tidak
terlalu mencolok meskipun perbandingan
molfraksinya sudah cukup besar.

2. Meskipun dcngan menaikkan konsentrasi kation
uranil sampai dua kali lebih besar akan tctapi
absorbansi akibat reaksinya dcngan urca belum
terlihat dengan jelas.

3. Reaksi antara uranil dengan HMTA jelas sekali
terlihat pada molfraksi yang Icbih renduh
sedangkan pada molfraksi yang lebih tinggi
justru lebih rendah. Hal ini dapat digunakan
untuk menduga bahwa reaksi kompleks sudah

terjadi.
4. Sementara itu reaksi antara uranil dengan

HMTA pada kondisi molfraksi 0,25 sampai 0,45
terjadi reaksi yang sebanding dengan
stokh iometrinya.

DAFTAR PUSTAKA.

Fathurachman
):- Belum terlihat jelas secara pasti berapa kadar H+

yang masih ada dalam umpan, sehingga penyaji

belum dapat melihat secara pasti perbandingan
U dan HMTA. Mohon pcnyaji mcnganalisis H+
dalam umpan uraniVnitrat di masa datang. Kadar
umpan uranil nitrat seharusnya bcrskala ""cid
deficient""

S. Simb%n
? Puda ~.ua/ melllbuu/ UV1(NU.Jl ,dcllg"I'

HNOJ yang ber/ebihan dan dikeringkan,
kemudian diberi ABM, maka gas NO yang
dikeluarkan (juga NOJ) diunggap ~.udah
habis. Akan /etapi dapat dipaslikan bahwa
reaksinya tidak/kurang sempurna maka
perbandingan UO/HMTA belum dapa/
di/entukan pada daerah yang berben/uk
kurva /e/api di daerah linier. Saran di/erima

Hidayati
):- Mengapa bapak tidak menggunakan jumlah mol

urea, HMT A maupun VO?+ sesuai dengan

jumlah mol yang digunakan untuk membuat gel
VO3, yaitu >2 M, sehingga hasilnya bisa
diaplikasikan pada penelitian lain dalam hal
pembuatan gel VO3 ?

S. Simb%n
? Pada percobaan sudah dicoba dengan

perbandingan J :0, J 7 sampai J: J, /e/api
melihatkecenderungan kurva absorbansinya
un/uk J: 2 a/au lebih /idak akan
menghasilkan kompleks. Nilai absorbansi
pada molfraksi J: J sudah minimum, maka
un/uk perbandingan J : 2 dapat ..diduga
absorbansinya akan sama.
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Sigit
}1- Apa sebenamya tujuan penelitian ini, apakah

menentukan U dalam kompleks?
}1- Mengapa metoda pengukuran absorbansi

(spektrometri) dipilih, padahal tidak memberikan
hasil yang memuaskan ?
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S. Simbolon
-.}. Untuk menentukan perbandingan uranil-urea

di do/am komp/ekr atoll uranil.:HMTA di
do/am komplekr

-.}. Metoda ini sebenarnya cukup baik, akan
tetapi untuk urani/-urea memang kurang
ll1emuaskan karena nilai pH /arutan UNH
yang dibuat be/urn sesuai dengan UNH dari
Merck

~

» Bila urea clan HMTA bersama-sama direaksikan
dengan uranil, apakah terjadi kompetisi ?

S. Simbolon
~ Jika yang digunakan teknis maka

efisiensinya akan rendah, karena urea don
H MT A teknis kadarnya rendah.

~ Benar, akan terjadi kompetisi antara uranil-
urea don uranil-HMTA, serlo sebagiqn kecil
menjadi uranil-urea-HMT A

Sukirno
~ Apa pengaruhnya kalau yang dipakai adalah

urea dan HMTA teknis/PA?
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