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Özet: Bisfenol-A (BPA) gibi yaygın kullanıma sahip organik bileşiklerin belediye 

arıtma sistemlerinden etkilenmeden çıkarak çevresel sulara karışması oldukça 

yüksektir. Çevre yüzey sularına karışan bu organik bileşiklerin derişimleri bu 

nedenle oldukça düşer ve analiz edilmesi zor hale gelir. Analiz edilebilmeleri için 

bu bileşiklerin katı faz ekstraksiyonu ile zenginleştirilerek deriştirilmeleri gerekir. 

Bu aşamada kullanılan sorbent yapısı önemlidir ve yüzde geri kazanım miktarını 

etkiler. Bu çalışmada zaten atık durumunda olan biyomalzemelerden elde edilmiş 

biyokömürlerin zenginleştirme ve hedef bileşik olarak seçilen BPA’nın 

kromotografik analizdeki etkileri incelenmiştir. Elde edilen biyokömürler ayrıca 

modifiye edilmiş ve modifiye edildikten sonraki etkileri araştırılmıştır. 
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Giriş 

BPA olarak bilinen Bisfenol A [2,2-bis- (4-hidroksi-fenil) propan], endüstriyel olarak üretilen ve 

yaygın olarak kullanılan endokrin bozucu bir moleküldür. BPA, 2006 yılında Dünya çapında 

yaklaşık 3,9 milyon ton üretilmiştir [1]. Yılda yaklaşık 100 ton BPA’nın çevreye salındığı tahmin 

edilmektedir [2,3]. BPA’nın kimyasal yapısı Şekil 1 de gösterilmiştir. BPA hidrofolik hidroksil 

grupları ve hidrofobik aromatik gruplar içeren organik bir bileşiktir.  

 

 
 

Şekil 1 BPA’nın kimyasal yapısı 

 

BPA önemli bir ara üründür ve polikarbonatlar, plastikler ve reçinelerin üretiminde 

kullanılmaktadır. Bu ürünler günlük hayatta oldukça fazla kullanıma sahiptir. Yaygın olarak 

plastik ambalaj, teneke kutuların ve şişe kapaklarının iç astarı, içme suyu boruları ve tankları gibi 

gıdayla temas eden malzemeler gibi polikarbonatların ve epoksi reçinelerinin üretiminde BPA 

kullanılmaktadır [4]. Ayrıca BPA, plastikler için bir antioksidan veya stabilize edici madde olarak 

da kullanılmaktadır [5].  

 

Günlük hayatta sıkça tüketilen gıdaların ambalajları eğer BPA ile yapılmış ise, bu ambalajlardan 

gıda içerisine BPA salınımı mümkün olmaktadır. Bu tür ambalajlı gıdaların tüketilmesi ile BPA 

vücuda alınır. Oral yol ile vücuda alınan BPA, karaciğerde öncelikle monoglukuronid formuna 

dönüşmektedir. Amerika’da 6 yaş üstü 2517 insanın %93’ünün idrarında BPA bulunmuştur [4]. 
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BPA’nın insan üzerinde çeşitli olumsuz özellikleri vardır. Bunlardan biri, östrojenik etkisidir ve 

ilk kez 1993 yılında rapor edilmiştir. BPA’nın östrojenik etkisi zayıf olmasına rağmen çok yüksek 

miktarlarda kullanılması nedeniyle bir tehdit oluşturmaktadır. Son yıllarda yapılan açıklamalarda 

BPA’nın primer endokrin bozukluğu, endojen östrojenlerin aktivitesinde değişikler, tiroid 

hormon fonksiyonunda bozukluklar, merkezi sinir sistemi fonksiyonunda farklılıklar, immün 

sistemin baskılanması ve ayrıca erkeklerde testosteron hormonunun sentezlenmesini engelleme 

ve prostat kanserine neden olabildiği rapor edilmiştir [6]. Diğer taraftan BPA, cinsel olgunlaşmayı 

veya sinaptogenezi etkileyebilir, kromozom uyumunu bozabilir ve sperm sayısında ve 

doğurganlıkta düşüşe neden olabilir [7]. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tolere edilebilecek 

günlük BPA alımının 50 µg/ vücut ağırlığı olduğunu rapor etmiştir. Bununla birlikte, dünyanın 

çok çeşitli ülkelerinde yapılan çalışmalar BPA’nın %90’dan fazlasının idrarda bulunduğunu 

göstermiştir [8]. 

 

BPA’nı sudan uzaklaştırılması için birçok yöntem önerilmiştir. Bu yöntemlerden bazıları 

membran ayırma, biyokatalitik membran işlemiş, fotokatalitik oksidasyon, sülfat radikalleri ile 

ileri oksidasyon yöntemi, elektrokimyasal ileri oksidasyon ve adsorbsiyon yöntemidir [9]. Bu 

yöntemler arasında yer alan adsorbsiyon yöntemi birçok araştırmacı tarafından çeşitli 

adsorbentler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Diğer fiziksel yöntemlerle karşılaştırıldığında, 

adsorpsiyon bir seyreltik sulu çözeltilerden organiklerin ayrılması için etkili ayırma yöntemi. Bu 

nedenle adsorpsiyon, dekontaminasyon, saflaştırma, biyo-mühendislik gibi alanlarda yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Adsorbanların yüzeyi üzerindeki çeşitli fonksiyonel gruplar, adsorpsiyon 

davranışları üzerinde büyük etkilere sahiptir [10]. 

 

Biyokömür,  biyokütlenin 300 °C ile 1000 °C arasındaki sıcaklıklara düşük oksijen derişiminde 

(tercihen hiç yokken) ısıtılmasıyla karbonizasyonundan elde edilen, karbonca zengin 

yapılardır11,12. Bu işlem piroliz olarak adlandırılır ve anahtar dönüşüm tepkimeleri: 

uçuculaşma, polimerleşme ve karbonlaşmadır 13. Elde edilen ürün kömür benzeri bir yapıya 

sahiptir, ancak biyokütleye ve piroliz koşullarına bağlı olarak farklılıklar gösterir. 

 

2015 yılında Türkiye’de üretilen hayvansal ve tarımsal üretim sonucunda oluşan atıkların 

biyokömüre dönüşüm potansiyelinin 3.942.654 ton olduğu rapor edilmiştir. Toplam biyokömür 

potansiyelinin % 77’sini hayvansal, % 22,5’ini bahçe ve bağ budama, % 0,6’sını ise tarla tarımı 

atıkları oluşturmaktadır 14. Ortalama olarak, ton başına biyokömür üretiminin 51 $ ile 386 $ 

arasında olduğu tahmin edilmektedir 15. Biyokömürün ekonomik uygulanabilirliği, ürüne ve 

kullanıcının yararlarına bağlıdır. Biyokömür maliyetinin, aktif karbon üretim maliyeti (2500 $ / 

ton) ile kıyaslandığında oldukça düşük olduğu söylenebilir 16. 

 

Biyokömür, mineral ve organik kimyasal türlerden oluşan karmaşık karbonlu malzemelerdir, 

yapıları ve aktiviteleri besleme stoku ve pirolitik koşulların seçimine bağlıdır 17, bu nedenle 

tüm biyokömürler aynı değildir ve biyokömürün tam kimyasal bileşimini tanımlamak zor 18 

olsa da önerilen biyokömür yapısı Şekil 2’de verilmiştir. Biyokömürün temel bileşeni karbondur, 

organik kısmı yine yüksek karbon içeriği gösterirken inorganik kısmı Ca, Mg, K karbonatları gibi 

mineral yapıları içerir. Genellikle, biyokömür tamamen karbonize değildir ve karbonize olmayan 

fazlar da içerir. 
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Şekil 2 Biyokömür yapısı 19. 

 

Bu çalışmada Pyreg olarak isimlendirilen piroliz yöntemi ile üretilmiş biyokömürün orijinal ve 

alkali aktive edilmiş yapısı BPA’nın katı faz ekstraksiyonu ile analizinde sorbent olarak 

kullanıldı.  

 

Materyal ve Metot 

 

Biyokömür Eldesi 

 

Biyokömür olarak kullanılan pyreg biyokömürü 600C de 20 dk piroliz sonucu üretildi. 

 

Alkali Aktivasyon ile Biyokömürün Modifiye Edilmesi 

 

5 g biyokömür 500 mL 2 M KOH çözeltisinde oda sıcaklığında 1 saat karıştırıldı. Ardından elde 

edilen biyokömür süzülerek, destile su ile yıkandı. pH değerinin nötral olması için 0,1 M HNO3 

ile yıkandı ve ardından tekrar süzülerek, 105 ºC de gece boyunca kurutuldu.  

 

Katı Faz Ekstraksiyonu (KFE) 

 

Sorbent olarak biyokömür eklenmeden 6 mL kartuşun altına polietilen filtre yerleştirildi. Üzerine 

belirlenen miktarda sorbent eklenerek üzerine tekrar filtre yerleştirilerek sabitlendi. KFE 

prosedüründen önce paketlenmiş biyokömür kartuşu 10 mL metanol ve 15 mL ultra safsu ile 

yıkandı. Ardından, BPA içeren sentetik çözelti şartlandırılmış kolondan optimum akış hızında 

geçirildi. Numune solüsyonu geçtikten sonra kartuş, kartuşta emilen matris materyallerini 

uzaklaştırmak için 5 mL ultra safsu ile yıkandı. Ardından KFE kartuşu üzerinde tutulan analit 3 

mL asetonitril ile yıkanarak alındı. Elde edilen ekstrakt HPLC/UV ile 20 μL'lik bir enjeksiyon 

hacmi kullanılarak analiz edildi. BPA geri kazanımı aşağıdaki eşitlik kullanılarak belirlendi. 

 

% 𝐺𝑒𝑟𝑖 𝐾𝑎𝑧𝑎𝑛𝚤𝑚 = (
𝐶𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘𝑡

𝐶𝑠𝑝𝑖𝑘𝑒
) × 100 

 

Kromatografik analiz 

 

BPA derişimi Eclipse XDB-C18 kolon (5µm, 4.6 x 150mm), asetonitril:su (55:45, % v:v) mobil 

fazı kullanılarak, 215 nm de 1,0 mL/dk akış hızında gerçekleştirildi. 
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Sonuçlar 

 

BPA’nın katı faz ekstraksiyonu ile analizinde farklı sorbent miktarları (0,05-0,5 g) denendi ve 

geri kazanımları hesaplandı. 10 ppb BPA’nın spike yapıldığı çözeltilerin geri kazanımları Tablo 

1 de verilmiştir. 

 

Tablo 1. İşlem görmemiş Pyreg ile KFE deneyleri. 

 

Sorbent miktarı BPA (ortalama) 

(ppb) 

Gerikazanım % Standart sapma 

0,05 g Pyreg 4,47 44,7 ±0,49 

0,1 g Pyreg 6,63 66,3 ±0,68 

0,2 g Pyreg 7,69 76,9 ±0,35 

0,3g Pyreg 6,80 68,0 ±0,16 

0,4 g Pyreg 6,30 63,0 ±0,10 

0,5 g Pyreg 6,40 64,0 ±0,44 

 

 

En yüksek BPA geri kazanımı %76,9 olarak 0,2 g sorbent kullanıldığında elde edildi.  

 

Alkali aktivasyonu ile hazırlanan biyokömür örnekleri ile 10 ppb BPA KFE denemelerinden 

elde edilen sonuçlar Tablo 2’de görülmektedir.  

Tablo 2. Alkali aktivasyon sonrası Pyreg ile KFE deneyleri. 

Sorbent miktarı BPA (ortalama) 

(ppb) 

Gerikazanım % Standart sapma 

0,05 g Pyreg_KOH 7,23 72,3 ±0,28 

0,1 g Pyreg_KOH 8,45 84,5 ±0,19 

0,2 g Pyreg_KOH 8,26 82,6 ±0,22 

0,3 g Pyreg_KOH 7,95 79,5 ±0,03 

 

Farklı BPA derişimlerinde alkali aktivasyon yapılmış 0,1 g sorbentin geri kazanım sonuçları 

Tablo 3’de verilmiştir.  

 

Tablo 3. Spike edilen BPA derişiminin etkisi 

 

BPA spike 

derişimi 

BPA (ppb) Gerikazanım % Standart sapma 

1 ppb  0,85 85,0 ±0,04 

10 ppb  8,45 84,5 ±0,19 

100ppb  85,8 85,8 ±0,30 
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Pyreg biyokömürü kullanılarak gerçekleştirilen KFE çalışmaları sonrasında orijinal biyokömüre 

kıyasla alkali aktivasyonuna uğramış biyokömürün daha etkili bir sorbent oluşturduğu gözlendi. 

Gerikazanım yüzdesinin artması dışında daha az miktarda sorbent kullanımının daha etkili olduğu 

görüldü. KFE çalışmaları sonucu elde edilen geri kazanımların tekrarlanabilirliğinin yüksek 

olduğu belirlendi. Ancak %100 geri kazanımı elde edilemedi. Biyokömür türüne ve modifikasyon 

işlemine bağlı olarak bu yöntemin geliştirilebilir olduğu söylenebilir.  
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