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 خالصه 

ای شوند، ترکیبات فنول از اهمیت ویژهمنابع آب میهای مختلف آب که عمدتا از طریق پساب و فاضالب وارد از آالینده

های مورد استفاده در حذف ترکیبات عالی است، اما بدلیل گران ترین روشبرخوردارند. استفاده از کربن فعال یکی از معمول

یقات نشان رود. تحقبودن مواد اولیه و مشکل بودن احیای مجدد کربن روشی اقتصادی برای جذب مواد آالی به شمار نمی

ای روشی بسیار مناسب داده است استفاده از رس انواع مختلف آن بدلیل ارزان قیمت بودن، فرآوری راحتتر و فراوانی منطقه

برای حذف مواد آلی از آب است. در این تحقیق با استفاده از نانورس اصالح شده در داخل کشور حذف فنل از پساب در 

رار می گیرد. در این مطالعه ایزوترم و سینتیک جذب تعادلی فنل بر روی جاذب مورد مطالعه فرآیند پیمانه ای مورد مطالعه ق

ساعت حذف فنل به بازدهی  1قرار گرفته و امکانپذیری آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده در زمانی حدود 

 یچ بخوبی توصیف شده است. های النگمویر و فرندلرسیده است. همچنین، فرآیند توسط مدل 08حدود %

 
 فنل، فرآیند جذب، نانو رس اصالح شدهکلمات کلیدی: 

 
 

  مقدمه .1
 

گیاهان و جانوران برای زندگی خود  آب یک ماده ضروری جهت زندگی بر روی زمین و جزئی از بدن همه موجودات زنده است.

های مضر ادامه حیات برایشان شیمیایی و میکروارگانیسمبه آبی تقریبا خالص نیازمند بوده و در صورت آلودگی آن به مواد 

های یکی از پیامدهای توسعه سریع صنایع، تولید حجم زیاد فاضالب و در نتیجه آلوده شدن منابع آب ..]1[غیرممکن خواهد گشت

. در این میان ]2[باشدن میها و فلزات سنگیسطحی و زیرزمینی به مواد شیمیایی آلی و غیرآلی مختلف از قبیل ترکیبات فنلی، رنگ

گیری تواند سبب شکلهای کم و همچنین به دلیل اینکه حضور آن در منابع طبیعی آب میفنل به دلیل سمی بودن حتی در غلظت

باشد. به طور معمول شود، این ماده یکی از شایعترین مواد آلی آالینده میترکیبات جانبی فرآیندهای گندزدایی و اکسیداسیون می

-های صنایع مختلفی از قبیل پاالیشگاهفنل و مشتقاتش در فاضالب ].3[شودمیلیون تن فنل در سراسر جهان تولید می 6االنه حدود س

های پتروشیمی (، کارخانهmg/L3988-20ها )سازی(، ککmg/L6088-9های ذغال سنگ )(، کورهmg/L 088- 6های نفت )

(mg/L3988-2.0)]4[گری، های پارچه و چرم، فرآیندهای ریختهآیندهای تولید روغن زیتون، کارخانه، رزین و پالستیک، فر

های این صنایع های بازیافت کائوچو حضور دارند. فنل عمدتا از طریق تخلیه فاضالبهای کاغذ و خمیر کاغذ و کارخانهکارخانه

                                                 
1
 ای البرزآب منطقه ،آّبمنابع  کارشناس 

2
 زيستدانشکده عمران و محیطزيست، دانشگاه امیرکبیر، گروه مهندسي عمران محیطاستاديار  

3
 پلیمر دانشکده ،استاديار گروه مهندسي پلیمر، دانشگاه آزاداسالمي واحد علوم تحقیقت و فن آوری 
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ی سالمت انسان و محیط داشته باشد. فنل قابل حل تواند اثرات مضری براشود و از آنجایی که ترکیب سمی است میوارد محیط می

-ها، بسیار باال میدر آب بوده و به راحتی قابل جابجایی است، که این امر احتمال وارد شدن آن را به منابع آبی پایین دست تخلیه

ی مرکزی و همچنین آسیب به ها، ناتوانی سیستم عصب. استفاده از آب آلوده شده به فنل سبب تجزیه پروتئین، خوردگی بافت]0[برد

ها، در حا های فنلی به دلیل حجم و بار آلودگی باال و تصفیه آنشود. از این رو، مشکل فاضالبکلیه، جگر و پانکراس بدن انسان می

  حاضر یکی از مسائل چالش برانگیز در تصفیه آب و فاضالب شده است و مورد توجه مسئوالن قرار گرفته است.

های تصفیه متعددی از قبیل جذب سطحی، اکسیداسیون شیمیایی، اکسیداسیون فنتوکاتالیستی، اکسیداسیون امروزه روش

. فرآیندهای مبتنی بر ]6و7[های آلوده توسعه یافته استزنی جهت حذف فنل از آبالکتروشیمیایی، فرآیند بیولوژیکی و فرآیند ازن

هایی های دیگر دارای معایبی است، اما از ویژگید که اگرچه مانند روشروهای رایج در حذف فنل بشمار میجذب یکی از روش

اندازی آسان و حساس نبودن به مواد سمی برخوردار است. در حال حاضر در ی اولیه، طراحی ساده، راهچون پائین بودن هزینه

 باشد.ب مطرح میهای متداول در تصفیه آب و فاضالبسیاری از کشورها، فرآیند جذب به عنوان یکی از روش

باشد. جذب مواد آلی برروی کربن فعال در مطالعات مختلفی مورد ها، کربن فعال میهای پرکاربرد برای اکثر آالیندهیکی از جاذب

برداری بررسی قرار گرفته است که رفتار جذب عمدتا وابسته به مشخصات کربن فعال، خصوصیات مولکولی مواد آلی و شرایط بهره

های عاملی موجود نقش مهمی در فرآیند باشد. مشخصات کربن فعال از قبیل سطح ویژه، ساختار سطح و گروهد جذب میاز فرآین

های . اما به دلیل هزینه نسبتا باالی کربن فعال، امروزه تحقیقات زیادی برروی استفاده از استفاده از جاذب]0[کنند جذب بازی می

 ارزان قیمت صورت گرفته است. 

های اخیر مورد توجه محققان هایی است که در سازیست یکی از جاذبهای رسی به دلیل ارزانی، فراوانی و سازگاری با محیطکانی

ها، به عنوان موادی در کنترل آلودگی حاصل از طیف ها به دلیل خاصیت جذب و غیر متحرک کردن آالیندهقرار گرفته است. رس

پذیری، ای و ظرفیت تورمهای رسی ، مانند سطح ویژه بسیار باال، بار الیهند. خاصیت مهم کانیها نقش مهمی داروسیعی از آالینده

 زیست انسان کاربرد سودمندی داشته باشند. باعث شده که این مواد در پاکسازی محیط

( NOCsرکیبات )های رسی، این جاذب به جاذب مناسبی جهت جذب تدر این پژوهش سعی شده است تا با اصالح ساختار کانی

 تبدیل شود و سپس در مراحل مختلف آزمایشگاهی رفتار این جاذب در جذب فنل مرود بررسی قرار گیرد. 

 

 

 مواد و روش ها .2

 

 فنل .1.2

 
ارائه  (1)آلمان بوده است. برخی از مشخصات فنل مورد استفاده در جدول  Merckفنل مورد استفاده در آزمایشات ساخت شرکت 

 شده است.

 

 
 

 

 
 نانو رس و روش اصالح .2.2

 
 ( نشان داده شده است. 1رس بکار رفته در این پژوهش از نوع مونتموریلونیت سدیمی بوده که مشخصات کلی آن در شکل )

 مشخصات فنل مورد استفاده -1جدول 

 چگالی pKa میزان حاللیت در آب طول موج ماکزیمم فرمول شیمیایی نام شیمیایی

Phenol C6H5OH 270 nm 83 g/L 9.95 1.07 g/cm3 
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گیرد.به جهت اصالح نانو رس صورت می NOCsاصالح نانو رس به منظور آبگریز کردن و باال بردن ظرفیت جذب این ماده در جذب مواد 

شود و در نهایت پس از خشک شدن، سازی میهای متوالی خالصوش هیدروسیکلونی مبتنی بر رسوب دهیتهیه شده به رمونتموریلونیت ابتدا 

 گیرد. جهت اصالح قرار می 288آسیاب و در مش 

 
 رس اصالح نشده XRDنمودار  -1شکل 

 

های حاوی کاتیون محلولیشود. در آب دیونیزه پراکنده شده و توسط همزن مکانیکی همزده می جهت اصالح، رس مونتمورلونیت

ساعت ادامه  6همزدن این مخلوط به مدت  شود.برابر ظرفیت رس به تدریج به سوسپانسیون رس اضافه می 2آلی فعال، حاوی مقادیر 

( 2توان در شکل )شود. شکل شماتیک تغییر ساختار رس را میبار شستشو با آب مقطر، خشک و آسیاب می 3یابد و پس از می

 د.مشاهده کر

 

 
 ]9[خاك رسهای  های اولیه میان الیههای آلکیل آمونیوم و کاتیونفرایند تبادل کاتیونی میان یون -2شکل 

 

های موجود نسبت به سایر مواد تمایل بیشتری به تبادل با کاتیون HDTMAبنابر تحقیقات انجام شده توسط محققان، مشخص شد که 

. ]11،18[ترین ماده فعال سطحی در تحقیقات دانشمندان می باشد این ماده از جمله پراستفاده در رسها از خود نشان می دهد. بنابراین،

 بوده است.  (HDTMA)های هگزا دسی تری متیل آمونیوم برومید از این رو، در این پژوهش جهت اصالح از کاتیون
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 . روش آزمایش2.2

 

های ستفاده شده است. از این رو، از ارلناای اصالح شده از آزمایشات پیمانهی رس به منظور تعیین  سینیتیک جذب فنل به وسیله

cc188  گرم از جاذب استفاده شده است. به منظور اختالط  20/8گرم بر لیتر و میلی188لیتر از محلول فنل با غلظت میلی 08حاوی

دقیقه در سانتریفیوژ با دور  38وسپانسیون به مدت های مورد نظر سسوسپانسیون از شیکر استفاده شده است. سپس با گذشت زمان

rpm4888 قرائت شده است. نانومتر 278و در طول موج  قرار داده شده است. به دنبال آن غلظت فنل توسط دستگاه اسپکتوفتومتر 

شود. از نظر گرفته می ( ثابت در20±3ی به منظور تعیین ایزوترم جذب در آزمایشگاه، پارامترهای محیطی از قبیل دما )در محدوده

 شود:های جذب تعادلی استفاده میآوردن داده این رو، مراحل زیر جهت بدست

 میلی گرم بر لیتر 1888تا  08ی محلول فنل با غلظت مشخص در رنج تهیه .1

 هااضافه نمودن مقادیر یکسان و مشخص جاذب به تمامی محلول .2

 زمانی ها در شرایط یکسان محیطی وبهم زدن تمامی مخلوط .3

 جداکردن جاذب از سوسپانسیون و آنالیز نمونه .4

ها های ایزوترم بر دادهشود. سپس مدلهای تعادل، نمودارهای ایزوترم جذب رسم میپس انجام مراحل فوق و بدست آوردن غلظت

 تفاده شده است. شود. در این پژوهش از دو ایزوترم النگمویز و فرندلیچ اسبرازش داده شده و پارامترهای جذب تعیین می

 

 

 هانتایج و بحث .2

 . اصالح رس1.2
 

به سمت چپ منتقل  XRDپیک نمودار ( 3مطابق شکل ) از نانو رس قبل و بعد از اصالح است. XRDی آنالیز نشان دهنده (3)شکل

آنگستروم رسیده  37آنگستروم به  12از  (2)ها با توجه به جدولی بین الیهدرجه رسیده است. فاصله 2.3درجه به  7ی شده و از زاویه

 است.

 

 

 

  
 بعد از اصالح نانو رس XRDالف( نمودار  قبل از اصالح نانو رس XRDنمودار ب( 

 نانو رس قبل و بعد از اصالح XRDنمودار   -3شکل 
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ای آرایش پیدا کنند که با توجه به میزان شکل در فاصله بین الیه 4توانند به های جانشین شونده میالزم به ذکر است که کاتیون

همچنین خصوصیات  باشد.بصورت پارافینی میای های در فضای بین الیهی آرایش کاتیونای نحوهافزایش باالی فاصله بین الیه

 .دوست به آبگریز تبدیل شده استسطحی نانو رس نیز بعد از اصالح تغییر کرده و از آب
 

 

 اثر زمان تماس. 2.2

 
شده گرم از نانو رس اصالح  20/8( با mg/L188لیتر از محلول فنل )میلی 08به منظور مشاهده تاثیر زمان تماس بر بازده حذف فنل 

بوده است.  7/6اولیه  pHلیتر قرار داده شده و سیسپانسیون توسط دستگاه شیکر به هم زده شد. الزم به ذکر است میلی 188در ارلن 

ی اثر زمان تماس بر بازده حذف فنل است. مطابق شکل، با افزایش زمان تماس غلظت فنل در محلول کاهش نشان دهنده (4)شکل

درصد غلظت تعادلی  08ساعت به بیش از  1بازده حذف افزایش یافته است. همچنین، فرآیند جذب در کمتر از یافته و از سوی دیگر 

ساعت است. سرعت جذب باال در دقایق اولیه، بدلیل تعدد زیاد  1توان گفت زمان بهینه جهت حذف فنل در حدود رسیده است. می

 ( است. Driving Forceهای جذب و باال بودن نیروی جلوبرنده )سایت

. بر اساس گزارشات باناتا زمان ]11[جذب فنل توسط رس اصالح نشده را مورد بررسی قرار دادند  2888باناتا و همکاران در سال 

ساعت است. در صورتی که با توجه  6مورد نیاز به منظور رسیدن به تعادل در فرآیند جذب فنل توسط رس اصالح نشده در حدود 

 ساعت رسیده است.  1کاهش یافته و به  6/1ه در پژوهش حاضر با اصالح رس این زمان در حدود به نتایج بدست آمد
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 تاثیر زمان تماس بر بازدهی حذف فنل توسط نانو رس اصالح شده -4شکل 

 

 

 . اثر غلظت اولیه2.2
 

 20/8در تماس با  mg/L088تا  08ی لیتر از محلول فنل در محدودهمیلی 08به منظور بررسی اثر غلظت اولیه بر بازدهی حذف فنل 

( با افزایش غلظت 0نشان داده شده است. با توجه به شکل )( 0 )گرم نانو رس اصالح شده قرار داده شد. نتایج بدست آمده در شکل

درصد بوده است و در  78آیند بیش از بازده فر mg/L08ی که در غلظت اولیهاولیه بازدهی حذف فنل کاهش یافته است. به صورتی

های فعال برای جذب درصد از رسیده است. این روند بدلیل اشباع شدن مکان 08بازده فرآیند به کمتر از  mg/L088ی غلظت اولیه

 تغییرات مشخصات مورفولوژی رس -2جدول 

 بعد از اصالح قبل از اصالح خصوصیات

 نانو متر 37.6 نانو متر 12.62 ایفاصله بین الیه

 گریزآب آبدوست سطح
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از سوی  تر باشد.های پائینی جذب شونده در غلظتهای مادههای جذب به مولکولهای باالتر و بیشتر بودن نسبت مکاندر غلظت

شده است. این افزایش بدلیل باالتر بودن  Qدیگر، افزایش غلظت سبب افزایش میزان فنل جذب شده به ازای واحد جرم جاذب 

شود. مطالعه بر روی تاثیر غلظت های باالتر است که سبب جذب بیشتر فنل توسط جرم ثابتی از جاذب مینیروی جلوبرنده در غلظت

های خروجی صنایع تواند به برآورد میزان جاذب در استفاده از فرآیند جذب برای تصفیه فاضالبمباولیه فنل در فرآیند جذب 

 کمک کند.

ی کاهش بازده حذف فنل با افزایش غلظت اولیه فنل است. با مطالعات باناتا نیز در حذف فنل توسط رس اصالح نشده نشان دهنده

ی افزایش یافتن ظرفیت جذب فنل کاهش یافته است که این امر نشان دهنده این وجود، شیب کاهش بازده حذف فنل با اصالح آن

 .]11[توسط رس در اثر اصالح آن بوده است
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 تاثیر غلظت اولیه بر بازدهی حذف فنل توسط نانو رس اصالح شده  -5شکل 

 

 

 سینیتیک حذف فنل توسط نانو رس اصالح شده .3.2

 
گرم نانو رس اصالح  20/8با  mg/L188لیتری از محلول فنل با غلظت میلی 08سینیتیک حذف فنل چند نمونه مشابه جهت بررسی 

های شبه مرتبه اول، شبه های مختلف سوسپانسیون مورد آنالیز قرار گرفت. به منظور بررسی سینتیک، مدلشده مخلوط شد و در زمان

های ( آورده شده است. مدل3ها برازش داده شده است. نتایج در  جدول )ی حاصل از آزمایشهاای بر دادهمرتبه دوم و نفوذ بین ذره

ی جذب از فاز سیال به فاز جامد، ای نیستند. بنابراین، بطور کلی در پدیدهسینیتک شبه مرتبه اول و دوم قادر به شناسایی نفوذ بین ذره

تواند در سه بخش گیرد که میای و یا هر دو انجام میجرم خارج یا نفوذ بین ذره انتقال از فاز سیال به فاز جامد به دو صورت انتقال

 :]12[صورت گیرد

 انتقال از فاز سیال به سطح خارجی ماده جاذب

 نفوذ سیال به درون خلل و فرج کوچک جاذب در سطح خارجی

 جذب از فاز سیال برروی سطوح داخلی از منافذ و فشاهای مویین جاذب

ای در کنترل سرعت ی وجود فرآیندهای دیگری عالوه بر نفوذ بین ذرهنشان دهنده Iوجود عرض از مبدا یا همان  در این مدل

 . ]14،13[ای کنترل کننده سرعت استفقط فرآیند نفوذ بین ذره Iواکنش است و در صورت صفر بودن 

 Iکند.از سوی دیگر با توجه به مقدار پارامتر م پیروی میتوان گفت فرآنید جذب از سینتیک شبه مرتبه دومی R2با توجه به مقادیر  

ای بر جذب فنل توسط نانو رس توان نتیجه گرفت که فرآیندهای دیگری عالوه بر فرآیند نفوذ بین ذرهای میدر مدل نفوذ بین ذره

 ند.انتایج پیروی ضعیفی ازاین مدل داشته R2اصالح شده تاثیر گذارند هر چند با توجه به میزان 
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 ایزوترم جذب فنل توسط نانو رس اصالح شده با. 3.2

 
تا  08ی هایی در محدودههایی حاوی فنل با غلظتبه منظور مطالعه ایزوترم جذب فنل توسط نانو رس اصالح شده محلول

mg/L1888  ها پر کاربردترین مدل جزو  النگمویر و فرندلیچ. بدلیل اینکه دو مدل گرم مخلوط شدند 8.20با مقادیر یکسان جاذب

مدل ایزوترم  2در مطالعات پیشین بوده است در پژوهش نیز از این دو مدل به منظور بررسی ایزوترم جذب فنل استفاده شده است. 

توان می R2( ارائه شده است. با توجه به مقادیر 4های بدست آمده برازش داده شده و نتایج در جدول )النگمویر و فرندلیچ به داده

ی وجود هر دو نوع جذب تک اند فرآیند جذب را توصیف کنند. انطباق این دو مدل نشان دهندهگفت که دو مدل بخوبی توانسته

ای و جذب بر سطوح ناهمگون در شرایط آزمایش است. با این حال، ایزوترم جذب فنل توسط نانو رس اصالح شده از مدل الیه

.  ]13[نتایجی مشابهی توسط برهومی در جذب فنل توسط نانو رس اصالح شده مشاهده شده است فرندلیچ پیروی بیشتری کرده است.

 وضعیت قرار داشته باشد:  4تواند در واکنش می Rlبر اساس ثابت بی بعد مدل النگمویر 

0<Rl<1 .که در اینصورت فرآیند جذب مطلوب است 

Rl>1 .که در اینصورت فرآیند جذب نامطلوب است 

Rl=1  در اینصورت فرآیند جذب خطی است.که 

Rl=0 14[که به معنی فرآیند جذب بازگشت ناپذیر است[. 

ی مطلوب بودن ایزوترم النگمویر برای توصیف فرآیند است. از سوی است که نشان دهنده 8.21بدست آمده برابر با  Rlمقدار 

( 4باالیی را از خود نشان داده است. با توجه به جدول )( رس اصالح شده ظرفیت جذب 4از جدول ) qmaxدیگر، بر اساس مقدار 

برابر ظرفیت  60گرم بر میلی گرم بدست آمده است که این مقدار  111حداکثر میزان جذب فنل توسط نانو رس اصالح شده برابر 

  بدست آمده است. ]11[های باناتا نانو رس اصالح نشده است که در پژوهش
 

 

 

 

 
 

برابر با یک باشد  nی میزان انحراف فرآیند جذب از فرآیند خطی است. در صورتی که ثابت نشان دهنده nدر مدل فرندلیچ ثابت 

توان مقدار این ثابت کمتر از یک است و می (4)فرآیند جذب حاکم فرآیندی شیمیایی است، در صورتی که با توجه به جدول 

فرآیند حاکم در جذب  ]11[در مطالعات باناتا nگفت فرآیند حاکم جذب، فرآیندی فیزیکی است. از سوی دیگر، بر اساس مقادیر 

ی توان نتیجه گرفت، اصالح رس بوسیلهفنل توسط رس اصالح نشده فرآیند شیمیایی و جذب سطحی است. با توجه به این نتایج می

 شود. ها آلی سبب غالب شدن فرآیند فیزیکی در جذب میکاتیون

 پارامترهای سینیتیکی جذب فنل توسط نانو رس اصالح شده -3جدول 

 qexperimental qcalculated R2 پارامتر مدل مدل سینیتیکی

 مرتبه شبه اول

 مرتبه شبه دوم

 اینفوذ بین ذره

K1=0.0071s-1 

K2=0.089 (mg/g.min)-1 

Ki=0.327, I=5.49 

11.9 

11.9 

11.9 

2.7 

12.5 

- 

0.97 

0.99 

0.57 

 ایزوترم جذب فنل توسط نانو رس  اصالح شدهپارامترهای   -4جدول 

 فرندلیچ   النگمویر

     
)mg/g( 

   
 

   
 

   
 

 
n 

   

(L/g) 
   

111.1 0.004 0.21 0.973 1.52 1.08 0.996 
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-( شناخته میadsorbent complexesن جاذب مجتمع)( اغلب به عنواC<10های آلی کوتاه زنجیر )های اصالح شده با کاتیونرس

ها فرآیند شیمیایی از قبیل جذب سطحی فرآیند غالب بر جذب است که به همین دلیل دارای ظرفیت شوند که در این نوع جاذب

-خته می( اغلب بهجاذب مجتمع شناC>10های آلی بلند زنجیر )های اصالح شده با کاتیونمحدود جذب هستند، در حالی که رس

های اصالح شده های اصالح شده فرآیند غالب جذب، فرآیند فیزیکی است و از این رو این نوع رسشوند که در این گونه رس

باشد. با توجه به مطالب فوق در یک . نتایج بدست آمده نیز تائید کننده این مطلب می]10[های گروه قبل نیستنددارای محدودیت

های غیر های آلی بلند زنجیر دارای ظرفیت باالیی جهت جذب آالیندهها اصالح شده با کاتیونستوان چنین گفت که رخط می

  یونی غیرقطبی هستند که این امر بدلیل نامحدودتر بودن فرآیند جذب فیزیکی حاکم بر جذب است.
 

 

 بندی.جمع3

 
ی  بهبود چشمگیر قرار گرفت. نتایج نشان دهنده ای مورد بررسیهای آبی در فرآیند پیمانهدر این پژوهش حذف فنل از محلول

کاهش یافته و  6/1عملکرد  رس اصالح شده نسبت به رس اصالح نشده در فرآیند حذف فنل بوده است بطوریکه زمان تعادل به 

  برابر، بعد از اصالح افزایش یافته است. 67حداکثر ظرفیت جذب بیش از 

با توجه نتایج  ،همچنین سینیتیک جذب فنل از سینیتیک مرتبه شبه دوم پیروی بهتری دارد.که جذب فنل نشان داد  یبررسی سینیتیک

عالوه بر  ای در کنترل سرعت واکنش تاثیر گذارند.ای مشخص شد فرآیندهایی عالوه بر نفوذ بین ذرهحاصل از مدل نفوذ بین ذره

لیچ پیروی بهتری داشته و حداکثر ظرفیت جذب داز مدل فرن ، برازش دو مدل النگمویر و فرندلیچ نشان داد فرآیند حذف فنلاین

باشد. از سوی دیگر، نتایج نشان داد که میی موفقیت آمیز بودن فرآیند جذب فنل بوده که نشان دهنده mg/g 111فنل در حدود 

یک فرآیند فیزیکی  فرآیند حذف فنل توسط رس اصالح نشده بصورت شیمیایی بوده در حالی که پس از اصالح این فرآیند به

 شود.تبدیل می
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