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Abstrak. Akumulasi limbah lumpur primer yang berasal dari instalasi pengolahan air limbah menjadi 
permasalahan di seluruh dunia karena mengandung dan melepaskan beberapa zat beracun jika langsung 
dibuang ke badan air. Proses Hidrotermal telah dilaporkan mampu untuk mengimobilisasi logam berat dan 
menghasilkan bio-char dan mineral berbasis silikat yang berpotensi untuk pengembangan adsorben. 
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kelayakan pengembangan adsorben dari limbah lumpur 
Pulogadung terhidrotermalisasi serta menguji kinerja penyerapannya terhadap ammonia nitrogen (NH4

+). 
Kapasitas penyerapan adsorben limbah lumpur terhidrotermalisasi terhadap NH4+ menunjukkan perilaku 
adsorpsi yang sama dengan zeolit pada saat konsentrasi ammonia awal dalam air limbah sintetik lebih rendah 
dari 2000 mg/l. Namun pada beban NH4

+ yang lebih tinggi memiliki penyerapan yang lebih rendah 
dibandingkan dengan zeolit. 

Katakunci—Limbah lumpur; Hidrotermal; Adsorben ; NH4+ 

1. PENDAHULUAN 

Dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sebagian besar unit pengolahan akan menghasilkan 
lumpur tak terkecuali unit penyaringan, sedimentasi, ruang grit serta reaktor biologis. Dikarenakan lumpur 
merupakan salah satu produk utama dari hasil samping per unit IPAL. Perlakuan dan pembuangan lumpur 
bergantung pada volume dan karakteristik limbah. Klasifikasi umum air limbah lumpur didasarkan pada 
sumber produksi mereka (Gambar 1), seperti lumpur primer berasal dari tangki sedimentasi primer, lumpur 
sekunder dari tangki sedimentasi sekunder, dan limbah lumpur aktif dari “sludge stream”, serta “anaerobic 
digested sludge” berasal dari unit “anaerobik digestion”. 

 

1) Gambar 1 Unit proses umum pada IPAL 

(Sumber: Nirotech, Indonesia, 2015) 

Namun, akhir-akhir ini peningkatan produksi limbah lumpur menjadi masalah di seluruh dunia, 
termasuk Indonesia. Limbah lumpur mengandung senyawa organik, nitrogen serta kelembapan yang tinggi 
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dengan kompleksitas komposisi termasuk sejumlah besar polutan ionik dan zat beracun. Karena kuantitas 
dan karakteristiknya yang sangat besar, pengelolaan pembuangan limbah lumpur menemukan beberapa 
kesulitan. Jumlah nitrogen (N) sekitar 1% hingga 18% dalam bentuk organik (Johannesson, 1999). Jika 
komposisi nitrogen pada lumpur dapat distabilkan, hal ini berguna untuk meningkatkan produktivitas tanah 
(Barzegar et al., 2002). Saat ini, mencari beberapa metode yang aplikatif, biaya yang efektif serta aman 
untuk penangan limbah lumpur menjadi tantangan yang populer dan mendesak dikarenakan hal ini akan 
menjadi masalah lingkungan yang serius jika dibuang langsung ke badan air. Di masa lalu, metode 
pembuangan lumpur yang paling sederhana adalah penimbunan, tetapi ini tidak berkelanjutan untuk waktu 
yang lama karena menyebabkan masalah sanitasi dan pencemaran air tanah.  

Hidrotermalisasi (HTT) adalah salah satu metode termal yang menjanjikan untuk mengolah lumpur 
limbah. HTT adalah salah satu proses kombinasi yang melibatkan dehidrasi dan dekarboksilasi biomassa. 
Teknologi hidrotermal biasanya dioperasikan di bawah kondisi superkritis (Funke dan Ziegler, 2010; Ito et 
al., 2015). 

Shi (2014) melaporkan bahwa HTT mampu mengimobilisasi logam berat dan mengurangi racun 
dalam lumpur. Bio-char, karbonat, dan mineral berbasis silikat dihasilkan selama HTT. HTT mampu 
mengurangi 80% dari kandungan air dan produk yang dihasilkannya dapat digunakan sebagai bahan 
alternatif untuk pupuk atau bahan bakar (Mitsubishi Nagasaki Machinery Mfg.Co.Ltd., 2012). 

a. Adsorpsi: definisi, adsorben komersial, aplikasi dan kinetika reaksi 
Adsorpsi adalah proses yang umum dan tepat untuk pemurnian air. Proses adsorpsi dapat menyerap 

polutan organik dan anorganik melalui kontak permukaan atau mekanisme intermolecular. Permukaan 
internal atau eksternal dari padatan berpori dapat menyerap dan mengakumulasi molekul dari larutan 
melalui gaya tarik antarmolekul, yang dapat terkonsentrasi dan terdeposit pada permukaan padat yang 
sangat berpori. Padatan disebut sebagai adsorben dan larutan yang kontak dengan zat padat disebut 
adsorbat. 

Adsorben umumnya berbentuk bulat pelet, batang, cetakan atau monolit. Adsorben harus memiliki 
ketahanan abrasi yang tinggi, stabilitas termal yang tinggi dengan diameter pori-pori kecil di permukaan 
agar kapasitas penyerapan tinggi. 

Saat ini, silika gel, karbon aktif, alumina dan kelompok silikon adalah adsorben alami serta sintetis 
yang paling umum. Zeolit adalah adsorben yang paling umum digunakan untuk menghilangkan amonia 
dalam limbah sekunder, limbah dan air limbah industri (Du et al., 2005; Wang dan Peng, 2010). Zeolit 
merupakan bentuk anorganik dengan mikro pori aluminosilikat (Al2SiO5) dalam mineral logam alkali. 
Secara struktural, zeolit disusun oleh kerangka Al2SiO5, kation yang dapat ditukarkan, dan air zeolitik. 
Kerangka Al2SiO5 adalah komponen yang paling stabil secara kimiawi dan termal, yang mendefinisikan 
tipe struktural zeolit itu sendiri. 

Sudah Banyak bahan limbah: seperti batok kelapa, ban bekas, limbah buah, sekam padi, jerami padi, 
serbuk gergaji, dan lumpur merah dapat dikonversi menjadi bio-sorben (Gong, et al, 2005; Saleh et al, 
2013.). Persyaratan karakteristik untuk biosorben sebagai adsorben yakni : (1) Material berpori; (2) Tidak 
larut; (3) Lebih baik dan mudah diregenerasi dan digunakan kembali; (4) Permukaan dapat menyerap 
secara alami dan (5) Persediaanya berlimpah serta  mudah dimodifikasi.  

Model matematis diperlukan untuk informasi tambahan dan optimalisasi proses yang dapat 
memberikan wawasan ke dalam kapasitas kinerja sistem. Studi isoterm diterapkan untuk mengkarakterisasi 
kesetimbangan adsorpsi, kapasitas (Wen et al., 2006; Huang et al., 2010) dan mekanisme (Zheng et al., 
2008). Pertukaran NH4+ dapat dipelajari dengan menggunakan berbagai jenis model isoterm seperti 
Freundlich, Langmuir, Brunauer-Emmett-Teller, Henry, Redlich-Peterson, Dubinin-Radushkevich, dan 
Temkin (Hameed et al., 2008). Model isoterm Freundlich dan Langmuir adalah model yang paling umum 
digunakan untuk menganalisis data ekuilibrium (Zheng et al., 2008). 

Model isoterm Freundlich diterapkan pada adsorpsi multilayer dengan distribusi heterogen. Model 
Freudlich memberikan hubungan logaritmik antara konsentrasi padat dan cair. Model Ini sangat membantu 
dalam menghubungkan data isoterm yang dikumpulkan melalui berbagai konsentrasi. Persamaan 
Freundlich dapat dinyatakan pada persamaan 1 (Hameed et al., 2008) :  
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                                   (1) 

Di mana, qe adalah jumlah NH4+ teradsorpsi per satuan berat adsorben (mg/g). Ce adalah konsentrasi 
ekuilibrium NH4

+ yang tersisa dalam larutan (mg/l). KF mewakili konstanta Freundlich (mg/g) dan 1/n 
merupakan faktor heterogenitas, mewakili kapasitas adsorpsi adsorben dan konstanta yang berkaitan 
dengan intensitas adsorpsi atau heterogenitas permukaan. Persamaan Freundlich dapat dilinierisasikan 
secara logaritmik sebagai persamaan 2 (Hameed et al., 2008; Zheng et al., 2008): 

 

                                 (2) 

Model isoterm Langmuir mengasumsikan adsorpsi monolayer dengan distribusi seragam situs 
adsorpsi energik. Model ini dapat ditulis sebagai persamaan 3 (Zheng et al., 2008) :  

                                                     (3) 

Dimana, qe adalah jumlah ekuilibrium NH4+ yang ditukar oleh adsorben (mg/g). qmax adalah 
penyerapan maksimal amonia, Ce adalah konsentrasi kesetimbangan NH4

+ yang tersisa dalam larutan 
(mg/l) dan KL adalah konstanta Langmuir (l/mg) yang ditentukan oleh intercept dan kemiringan plot 
linear. 

Persamaan Langmuir dapat disusun kembali menjadi bentuk linear sebagai persamaan 4 (Zheng et al., 
2008; Huang et al., 2010) : 

  

                                                   (4) 

b. Tujuan Penelitian 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan mempelajari efektivitas penyerapan 

amonia dengan menggunakan adsorben yang dikembangkan dari limbah lumpur primer IPAL yang 
treatmen secara HTT pada temperatur dan proses kalsinasi yang berbeda. Efisiensi penghilangan amonia 
dievaluasi dengan percobaan batch. Pengaruh suhu perlakuan, konsentrasi nitrogen amonium, dan waktu 
kontak juga disertakan. Dalam percobaan ini, temperatur bervariasi yaitu 150 °C, 175 °C dan 200 °C. 

Dalam percobaan batch, fokusnya adalah untuk menguji kelayakan dari adsorben yang dibandingkan 
dengan zeolit sintetik (A-4, kontrol). 

2. METODOLOGI 

Lumpur limbah diambil dari IPAL Pulogadung, Jakarta. Selama percobaan, lumpur disimpan dan 
disimpan dalam lemari es pada suhu 5 °C. 

Zeolit sintetis dalam percobaan berasal dari Wako Pure Chemical Industries, Ltd. Jenis zeolit sintetis 
adalah Zeolite A-4 (Na2O•Al2O3•2SiO2) dengan ukuran partikel 0,4 - 0,5 mm. Zeolit A-4 digunakan 
sebagai kontrol atau referensi tanpa pemurnian dalam percobaan adsorpsi batch. 

a. Pretreatment Limbah Lumpur Terhidrotermalisasi 
HTT dilakukan dengan menggunakan reaktor batch yang ditunjukkan pada Gambar 2. Reaktor 

memiliki volume kerja 200 ml dengan berbahan stainless berlapis teflon. Suhu dan tekanan secara otomatis 
dikontrol oleh jaket pemanas. 

120 ml limbah lumpur digunakan untuk diuji dan dimasukkan ke dalam reaktor tanpa pretreatment, 
dan kemudian reaktor ditutup rapat sebelum memulai HTT. Percobaan dilakukan pada temperatur yang 
berbeda dan proses pengadukan (pengadukan dan tanpa pengadukan) dengan waktu tinggal 0 menit. 

Suhu puncak yang ditentukan menjadi variabel yang ditetapkan yakni 150, 175, dan 200 ° C 
(HTT150, HTT175, dan HTT200). Setelah suhu puncak tercapai, reaktor dimatikan dan didinginkan ke 
suhu lingkungan agar tekanan menurun. Sampel yang diolah dikumpulkan, fase padat dipisahkan dengan 
fase cair menggunakan sentrifugasi pada 3000 rpm selama 15 menit dan digunakan untuk proses 
selanjutnya. Fase cair disaring sebelum pengukuran analitik. 
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b. Persiapan Pembuatan Adsorben Dari Limbah Lumpur Menggunakan Hidrotermalisasi Dan 
Kalsinasi 

Langkah ini mengubah residu padat (dari HTT) menjadi adsorben potensial. Residu padat dari setiap 
suhu HTT dikumpulkan dan ditempatkan ke dalam wadah porselen yang berbeda kemudian dikalsinasi 
dalam tungku pada suhu 600 °C selama 90 menit. Setelah itu, tungku didinginkan hingga suhu kamar, 
setelah itu dikumpulkan dan disimpan dalam desikator untuk pengujian selanjutnya seperti kapasitas 
adsorpsi NH4+. Perubahan penampilan limbah lumpur terhidrotermalisasi selama proses persiapan 
adsorben ditunjukkan pada Gambar 3. 

                          

2) Gambar 2 Reaktor hidrotermal : (a) Teflon; (b) Jaket pemanas 

 

 

 

 

 

 

3) Gambar 3 Perubahan penampakan selama persiapan pembuatan lumpur adsorben 

c. Pengujian Batch adsorpsi 
Kinerja penyerapan amonia dari adsorben yang diturunkan dari limbah lumpur dievaluasi dengan 

pengujian batch adsorpsi. Pengujian ini dilakukan pada suhu 25 °C dengan menggunakan shaker (MMS-
310, Tokyo Rikakikai Co., Ltd.). Amonium klorida digunakan untuk pembuatan air limbah sintetis (larutan 
amonium klorida), yang dibeli dari Wako Pure Chemical Industries, Ltd. Larutan amonium klorida dibuat 
dengan melarutkannya ke dalam ml air suling tertentu untuk membuat konsentrasi yang ditentukan.  

d. Model Isoterm 
Model isoterm Freundlich dan Langmuir digunakan untuk menganalisis hasil dari percobaan batch 

adsorpsi serta mengkarakterisasi keseimbangan pertukaran penyerapan ammonium nitrogen terhadap 
adsorben ketika konsentrasi nitrogen amonium awal memiliki variasi dari 1000 hingga 7000 mg-N/l.  

e. Metode Analisis Dan Perhitungan Lainnya 
Parameter lain seperti padatan total (TS) dan volatile solids (VS) diukur menurut metode standar 

(APHA, 1999). Total nitrogen (TN) dan konsentrasi amonia-N dalam cairan dikuantifikasi dengan metode 
persulfat dan metode fenate (APHA, 1999; Park et al., 2009), masing-masing.parameter. 

3. HASIL DAN DISKUSI 

a. Pengaruh Waktu Kontak 
Pengaruh waktu kontak pada adsorpsi amonia dipelajari dengan menggunakan adsorben yang 

didapatkan dari limbah lumpur terhidrotermalisasi yakni HTT150 dan HTT175, dan zeolit A-4 sintetis 
pada konsentrasi limbah amonium sintetik awal 1800 mg/l. Seperti ditunjukkan pada Gambar. 4, selama 20 
menit awal jumlah adsorpsi meningkat dengan peningkatan waktu kontak. Adsorpsi dalam waktu 10 menit 
pertama menyerap paling cepat untuk semua jenis adsorben yang diuji, hal ini dikarenakan bahwa pada 

(b) 

Limbah lumpur Hidrotermalisasi Lumpur adsorben 

(a) 
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awalnya, situs adsorpsi yang tersedia masih berlimpah sehingga menghasilkan proses difusi lebih cepat 
ketika kontak dengan NH4+  (Huang et al. 2010; Widiastuti et al. , 2011). Hal ini yakini oleh Widiastuti et 
al. (2008) pada pengamatan di waktu kontak 20 menit pertama lebih dari 70% serapan NH4

+ selesai . Jadi 
10 - 20 menit pertama merupakan waktu kontak terpenting untuk proses pengamatan adsorpsi.  

b. Pengaruh konsentrasi inisial ammonium 
Dari hasil yang ditunjukkan pada Gambar 5, kapasitas adsorpsi pada equilibrium (qe) dari adsorben 

limbah lumpur terhidrotermalisasi (UnHTT dan HTT200) meningkat terhadap peningkatan konsentrasi 
inisial NH4

+. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kekuatan pendorong konsentrasi gradien (driving force 
of gradient) pada inisial amonium yang lebih tinggi dapat menggantikan kerangka kation dan membantu 
laju serapan ke permukaan partikel berpori (Erdogan dan Ulku, 2011). Widiastuti dkk. (2011) menyatakan 
bahwa peningkatan konsentrasi amonium dapat membantu ion NH4

+ untuk mengisi situs yang tersedia 
pada mikropori internal adsorben dengan tambahan kerangka waktu tambahan.  

Pada konsentrasi inisial amonium 1000 mg/l, kedua adsorben yang diuji mencapai kesetimbangan 
dalam 60 menit, sedangkan pada konsentrasi inisial 7000 mg/l, adsorpsi mencapai kesetimbangan dalam 
30 menit. Ini menunjukkan bahwa meningkatnya konsentrasi inisial dapat mempercepat proses adsorpsi 
karena saturasi dari adsorben cepat. Pengamatan ini sesuai dengan Ji et al. (2007). 

Gambar 5 (c) menunjukkan bahwa dengan konsentrasi inisial amonia yang sama, HTT200 memiliki 
kapasitas adsorpsi lebih tinggi dari UnHTT. Hasil ini menunjukkan bahwa HTT dapat meningkatkan 
kapasitas adsorpsi dari adsorben limbah lumpur IPAL. 
 

 

4) Gambar 4 Pengaruh waktu kontak dengan penyerapan NH4
+ terhadap adsorben HTT150; HTT17 dan Zeolit 

sintesis A-4 

 

c. Pengaruh Temperatur HTT Terhadap penyerapan ammonia 
Semua adsorben dari HTT menunjukkan perilaku adsorpsi yang hampir sama seperti zeolit, mencapai 

kesetimbangan adsorpsi dalam waktu 30 menit pada konsentrasi inisial amonia 1800 mg-N/l. Zeolit 
menunjukkan kapasitas adsorpsi amonia tertinggi sekitar 13 mgN/g-SS (Gambar 6), diikuti oleh adsorben 
HTT200 dan UnHTT (tanpa HTT), sekitar 10,15 dan 9,62 mg-N/g-SS, berurutan dalam waktu kontak 30 
menit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu HTT memiliki dampak yang berbeda pada adsorpsi 
amonia ke adsorben Hal ini dikarenakan kompleksitas proses HTT terhadap biomassa limbah lumpur. 
Adsorben HTT125 dan HTT175 menunjukkan kapasitas adsorpsi yang lebih rendah, sekitar 5,5 - 5,8 mg-N 
/g-SS. Xiao et al. (2001) menyatakan bahwa fraksi padat diamati untuk menurunkan berat komposisi pada 
suhu HTT <190 °C tetapi lignin dan hemiselulosa tidak sepenuhnya rusak. Dengan suhu HTT lebih rendah 
dari 190 °C, bahan organik masih aktif pada area permukaan dari adsorben selama proses hidrotermalisasi. 
Pada suhu HTT lebih tinggi dari 190 °C, lignin dan hemiselulosa mulai putus karena reaksi hidrolisis yang 
kemudian dikonversi menjadi bahan berbasis karbon (Ambye-Jensen et al., 2013; Xiao et al., 2001). 

Gambar 7 menunjukkan hasil perbandingan kapasitas adsorpsi amonium antara adsorben limbah 
lumpur terhidrotermalisasi dan zeolit pada konsentrasi insisial amonium yang berbeda. Ketika konsentrasi 
inisial amonium lebih rendah dari 2000 mg-N/l, UnHTT dan HTT200 menunjukkan perilaku kapasitas 
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adsorpsi yang hampir sama dengan zeolit sintetis A-4. Namun, ketika konsentrasi inisial amonium 
meningkat > 2000 mg/l), terdeteksi jarak kapasitas penyerapan terlihat melebar antara UNHTT, HTT200 
dan zeolit A-4 sehingga kapasitas adsorpsi mereka adalah 19,6, 20,4 dan 40,5 mgN/g-SS, berurutan pada 
saat konsentrasi inisial amonia 7000 mg-N/l.  

 
 

 

 

 

 

 

5) Gambar 5 Pengaruh konsentrasi inisial ammonia terhadap penyerapan NH4+ dengan waktu kontak selama 90 
menit : (a) UNHTT; (b) HTT200; (c) Comparison 
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6) Gambar 6 Kinerja penyerapan ammonia terhadap limbah lumpur terhidrotermalisasi (Konsentrasi inisial 
ammonia = 1800 mg/l) 

 

7) Gambar 7 Perbandingan antara kapasitas adsorpsi dengan UNHTT – HTT200 dan zeolite (dengan 
perbandingan konsentrasi inisial ammonia) 

d.  Model Isoterm Freundlich 
Gambar 8 menunjukkan model isoterm Freundlich yang diperoleh dengan menggunakan hasil 

pengujian batch untuk adsorben lumpur limbah (UnHTT dan HTT200) dan zeolit A-4. Berdasarkan data, 
nilai KF dan n (Tabel 1) dapat ditentukan dengan menghitung intercept dan kemiringan plot berdasarkan 
persamaan linear logaritmik: 

 

Nilai KF untuk adsorben yang diturunkan oleh UnHTT dan HTT200 serta zeolit A-4 adalah 1,02 ; 
1,181 dan 2,34, berurutan. Selain itu, zeolit sintetik memiliki nilai R2 yang jauh lebih tinggi (0,993) 
dibandingkan dengan UnHTT dan HTT200, 0,971 dan 0,951. Berdasarkan konstanta Freundlich (KF) 
terkait dengan kapasitas adsorpsi hal ini menjelaskan bahwa zeolit sintetis memiliki afinitas yang sedikit 
lebih tinggi terhadap amonia dan juga kapasitas adsorpsi yang lebih tinggi (qe) dibandingkan dengan 
adsorben limbah lumpur terhidrotermalisasi dari kondisi UnHTT dan HTT200. 

1/n menunjukkan status baik atau buruk dalam percobaan adsorpsi. dan apabila n > 1 sinyal kondisi 
eksperimental baik untuk adsorpsi (Hameed et al., 2008). Dalam uji adsorpsi ini, konstanta n memiliki nilai 
lebih dari 1 untuk semua jenis adsorben yang diuji, hal ini menyiratkan bahwa adsorben UnHTT dan 
HTT200 juga cocok untuk menghilangkan NH4

+, dan keduanya lebih cepat jenuh dibandingkan zeolit.  
 
1) Table 1 Koefisien adsorben limbah lumpur terhidrotermalisasi yang ditentukan berdasarkan model isoterm 

Freudlich 

Adsorbent KF N R2 

UnHTT 1,02 1,42 0,971 

HTT200 1,18 1,41 0,951 



 

 
 

463  
 

e-ISSN : 2621-5934 
p-ISSN : 2621-7112 

Zeolite 2,34 1,35 0,993 

e. Model Isoterm Langmuir 
Model isotherm Langmuir diplot oleh persamaan linear Ce terhadap Ce/qe seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 9, di mana nilai KL dan qm berasal dari intercep dan kemiringan plot. Dibandingkan dengan 
model isoterm Freundlich (Gambar 9), model Langmuir lebih sesuai dengan dari hasil data yang dihasilkan 
adsorben UnHTT dan HTT200, capaian R2 lebih tinggi (0,987 dan 0,979, berurutan), dan juga hal ini 
berlaku untuk zeolit, lebih tinggi (R2 = 0,995). 

Berdasarkan Tabel 2, nilai qm untuk kedua adsorben UnHTT dan HTT200 lebih rendah dari zeolit 
masing-masing sekitar 28.17, 29.76, dan 55.55. Artinya, adsorben yang diturunkan dari limbah lumpur 
terhidrotermalisasi memiliki penyerapan amonia maksimum yang lebih rendah daripada zeolit.  

 

 

2) Table 2 Koefisien adsorben limbah lumpur terhidrotermalisasi yang ditentukan berdasarkan model isoterm 
Langmuir 

Adsorbent KL qm R2 

UnHTT 47,04 28,17 0,987 

HTT200 52,02 29,76 0,979 

Zeolite 85,60 55,55 0,995 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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3) Gambar 8 Plot linear model isoterm Freundlich untuk lumpur limbah terhidrotermalisasi : (a) UnHTT; (b) 
HTT200 and (c) zeolite 

 

 

 

4) Gambar 9 Plot linear model isoterm Langmuir untuk lumpur limbah terhidrotermalisasi : (a) UnHTT; (b) 
HTT200 and (c) zeolite 

4. KESIMPULAN 

Limbah lumpur dapat dikonversi menjadi material potensial (adsorben) melalui proses HTT dan 
kalsinasi. Pengaruh suhu HTT pada adsorben diselidiki dan dipelajari. Hasilnya menunjukkan bahwa : 

• Adsorben dari limbah lumpur terhidrotermalisasi ditemukan dapat memulihkan NH4+ secara 
bersamaan.  

• Adsorben limbah lumpur terhidrotermalisasi menunjukkan perilaku adsorpsi yang sama seperti Zeolit 
pada konsentrasi inisial ammonia lebih rendah dari 2000 mg/l. Namun, pada konsentrasi inisial yang 
lebih tinggi, adsorben lumpur terhidrotermalisasi lebih cepat jenuh. 

• Diperlukannya bahan tambahan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja adsorben. 
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