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RESUM  

Els nanocristalls de cel·lulosa (NCC) tenen unes propietats físico-mecàniques i de 

biocompatibilitat que es poden aplicar als camps de biomedicina, electrònica i 

farmacèutica. Els NCC s’obtenen a partir d’una hidròlisis àcida, i les 

característiques morfològiques i el rendiment depenen del tipus de matèria prima 

i de les condicions de reacció. La matèria prima utilitzada en aquest projecte és la 

pasta comercial dissolving (TCF) que es subministrada per l’empresa de Suècia 

Domsjö.  Però, amb aquest procés d’obtenció dels NCC s’obté un rendiment baix; 

i per tant, l’objectiu d’aquest projecte és augmentar l’efectivitat de la hidròlisis, 

sense perdre les propietats dels NCC, aplicant tècniques biotecnològiques que 

debiliten la fibra cel·lulòsica amb la utilització d’enzims, cel·lulasa comercial de 

Novozymes. S’estudia l’efecte del rati àcid-cel·lulosa a unes condicions 

enzimàtiques determinades amb l’enzim Celluclast®.  

RESUMEN  

Los nanocristales de celulosa (NCC) tienen unes propiedades físico-química y de 

biocompatibilidad que se pueden aplicar a los campos de la biomedicina, 

electrónica y farmacéutica. Los NCC se obtienen a partir de una hidrólisis ácida, y 

las características morfológicas y el rendimiento dependen del tipo de materia 

prima y de las condiciones de reacción. La materia prima utilizada en este proyecto 

es la pasta dissolving (TCF) que es suministrada por la empresa de Suecia Domsjö. 

Pero, con este proceso de obtención de los NCC se obtiene un bajo rendimiento; y 

por lo tanto, el objetivo de este proyecto es aumentar la efectividad de la hidrólisis, 

sin perder las propiedades de los NCC, aplicando técnicas biotecnológicas que 

debiliten las fibras celulósicas con la utilización de enzimas, celulasa comercial de 

Novozymes. Se estudia el efecto del ratio ácido-celulosa a unas condiciones 

enzimáticas determinadas con la enzima Celluclast®. 

ABSTRACT 

Cellulose nanocrystals (NCC) have physicochemical and biocompatibility 

properties, which can be applied to the fields of biomedicine, electronics and 

pharmaceutical. The NCC is obtained from acid hydrolysis, and morphological 

characteristics and yield depend on the type of raw material and the reaction 

conditions. The raw material used in this project is dissolving pulp (TCF), which is 

supplied by the company Domsjö from Sweden. But in this process, the yield 

obtained is low; and therefore, the objective of this project is to increase the 
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effectiveness of the hydrolysis, without losing the properties of the NCC, applying 

biotechnological techniques to weaken the cellulosic fibers with the use of enzymes 

(Novozymes commercial cellulose). The effect of acid-cellulose ratio to a certain 

enzymatic conditions with Celluclast® enzyme is studied. 

 



 - 7 - 

AGRAÏMENTS 

Vull aprofitar aquestes línies per agrair a totes les persones que m’han ajudat i 

m’han donat suport al llarg d’aquests anys a l’Escola universitària d’enginyeria 

tècnica industrial de Barcelona (EUETIB).  

Agrair en primer lloc, a la família, els meus pares i ma germana, que m’han donat 

suport des de el dia que vaig escollir aquesta carrera.  

També m’agradaria donar les gràcies als professors i companys de la universitat 

de Terrassa, en especial al departament de Enginyeria paperera, que m’han ajudat 

molt aquests mesos en la realització del projecte. 

 





 - 9 - 

CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

En aquest capítol estan especificades la motivació i els objectius d’aquest projecte. 

 

1.1. Motivació 

Existeixen diferents motius pels quals es va decidir realitzar i desenvolupar aquest 

projecte en concret. 

El primer motiu està relacionat amb l’auge i la popularitat actual de la utilització 

de recursos renovables; i la creixent preocupació social per la sostenibilitat i la 

preservació del medi ambient. 

Un altre dels motius consisteix en l’àmplia gamma de possibilitats que ofereix la 

matèria prima utilitzada, la cel·lulosa, i la gran disponibilitat d’aquest material.  

Per últim, la oportunitat de desenvolupar i estudiar un projecte de innovació; en 

un àmbit que no s’estudia àmpliament a la enginyeria, ja que és un procés llarg i 

costós. Per tant, era una bona ocasió per obtenir coneixement en aquest àmbit. 

 

1.2. Objectius 

Aquest projecte té com a objectiu principal incrementar el rendiment en l’obtenció 

de nanocristalls de cel·lulosa (NCC) per hidròlisi àcida, mitjançant la utilització de 

les cel·lulases.  

Per tal d’aconseguir-ho, es proposa estudiar l’efecte del rati àcid:cel·lulosa a unes 

condicions enzimàtiques determinades amb l’enzim Celluclast® (cel·lulasa 

comercial de Novozymes).  
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CAPÍTOL 2: 

LA CEL·LULOSA I ELS 

ENZIMS 

2.1. La cel·lulosa 

Molts polisacàrids exerceixen el paper d’elements estructurals en les parets 

cel·lulars dels microorganismes unicel·lulars i en plantes superiors, així com en les 

superfícies exteriors de les cèl·lules animals. Els polisacàrids estructurals 

proporcionen protecció, forma i suport a les cèl·lules, als teixits i als òrgans. 

Existeixen molts polisacàrids estructurals diferents, a continuació   s’examina la 

cel·lulosa, que és la matèria prima utilitzada en aquest projecte. És el compost 

orgànic més abundant, ja que forma la major part de la biomassa terrestre; i cada 

any es sintetitzen i es degraden uns 1015 kg de cel·lulosa. 

2.1.1. Estructura 

La cel·lulosa és un polisacàrid estructural, es a dir, molècules extracel·lulars 

extruïdes per les cèl·lules que les sintetitzen. És un homopolisacàrid lineal de 

residus de glucosa, que estan connectats amb enllaços glucosídics β (1-> 4). 

Les molècules de cel·lulosa no tenen ramificacions, com en el cas d’altres 

polisacàrids, formen una estructura de cadenes paral·leles unides transversalment 

per ponts d’hidrogen (Figura 1). Posseeix una estructura molt cohesionada, que 

confereix a les fibres molta força i fa a la cel·lulosa indissoluble en aigua, a pesar 

del seu caràcter hidrofílic.  
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La cel·lulosa es pot trobar en forma de cadenes totalment esteses, de tal manera 

que cada residu de glucosa presenta un gir de 180⁰ respecte al residu del costat, 

d’aquesta manera les cadenes poden formar cintes que s’empaquetin una al costat 

de l’altra amb una xarxa d’enllaços de ponts d’hidrogen dins d’elles i entre elles.  

Aquesta estructura és ideal per la seva funció biològica. La capacitat de formació 

de ponts d’hidrogen entre les cadenes individuals és molt elevada, ja que cada 

residu té tres grups OH que poden participar. Aquesta peculiaritat confereix una 

alta fermesa a la fibra intacte, i es la causa de la insolubilitat en l’aigua. 

a) Estructura microscòpica 

La microestructura de la cel·lulosa ha sigut intensament estudiada per la seva 

importància en les indústries del paper i del tèxtil. 

La seva estructura està formada per les fibril·les, formades per cadenes lineals de 

glucosa, unides mitjançant enllaços β (1->4), que poden aconseguir 4 µm de 

longitud.  

Es combinen en una disposició molt ordenada, mitjançant ponts d’hidrogen, que 

els atorga propietats cristal·lines (veure Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura de la cel·lulosa. a) Cadena de cel·lulosa, les unitats de D-glucosa 

s'uneixen mitjançant un enllaç (1->4). b) Representació esquemàtica que mostra 

com les cadenes de cel·lulosa paral·leles es mantenen unides mitjançant enllaços 

transversals d'hidrogen, indicats per línies verticals. De: Virginia Melo y Oscar 

Cuamatzi. 2007. Ed. Reverté. Bioquímica de los procesos metabólicos. España.  



 Obtenció de nanocel·lulosa utilitzant enzims 

 - 13 - 

 

Les fibril·les s’agrupen en microfibril·les, que són visibles amb un microscopi 

electrònic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fibril·les de cel·lulosa són la fase principal de reforç per als arbres, les plantes, 

algunes criatures marines (tunicats), algues i bacteris. 

Dins d'aquestes fibril·les de cel·lulosa hi ha regions en què les cadenes de cel·lulosa 

es disposen en una estructura altament ordenada, i regions que són desordenades 

(amorfes), això es pot veure a la Figura 3. Les regions cristal·lines estan 

ordenades paral·lelament i es mantenen es aquesta posició gràcies als enllaços 

que hi ha entre elles (ponts d’hidrogen).  Aquestes regions cristal·lines contingudes 

dins de les microfibril·les de cel·lulosa, s'extreuen i és el resultant dels nanocristalls 

de cel·lulosa (NCC). 

 

 

Figura 2. Representació esquemàtica de les fibril·les de 

cel·lulosa. De: https://www.biologia.edu.ar/botanica/tema7/7-
3pared2.htm 

Figura 3. Cristalinitat de la cel·lulosa. a) Zones d’orientació cristal·lina en 

les fibres de cel·lulosa. b) Ponts d’hidrogen entre les molècules de 
cel·lulosa que donen lloc a les regions ordenades. De: Dr. Ricardo 

Granados Jarque. 1984. Ed. Reverté. Ciencia de la alimentación. España. 

a) b) 
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2.1.2. Matèria prima 

La cel·lulosa es pot extreure d’una àmplia gamma de plantes i animals, i hi ha 

molts tipus de partícules de cel·lulosa que estan sent estudiades per a aplicacions 

comercials innombrables.  

A continuació, es defineixen els diferents materials d’on es pot extreure la 

cel·lulosa. 

a) Fusta 

La fusta és una font de cel·lulosa amb molts avantatges. És la més significativa i 

és un material molt abundant al planeta. A més, existeixen moltes i grans 

infraestructures per la recol·lecció, processament i manipulació de la fusta; per 

aquesta raó, és el més utilitzat [1]. 

b) Plantes 

Les plantes, com la fusta, són una font de cel·lulosa atractiva sobretot perquè són 

abundants i tenen infraestructures ja existents per la collita, amaratge i 

transformació dels productes. Un gran avantatge és la extensa varietat de vegetals 

que existeixen en el planeta [1].  

Actualment, que hi ha una creixent preocupació per la conservació del medi 

ambient, també s’utilitzen els residus agrícoles (pseudotall i pinçot) de diferents 

plantes. 

c) Tunicats 

Els tunicats són els únics animals coneguts capaços de produir cel·lulosa, es pot 

observar alguns tipus a la Figura 4. Són una família d’animals marins que 

posseeixen un mantell que consta de microfibril·les de cel·lulosa incrustades en 

una matriu de proteïna. Hi ha més de 2300 espècies, que actualment s’estudien i 

s’espera que l’estructura i propietats de les microfibril·les siguin comparables, però 

pot haver petites diferències. Les  espècies que  més han estat estudiades són: 

Halocynthia roretzi, Halocynthia papillosa i Metandroxarpa uedai [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Alguns dels diferents tipus 

d'espècies de tunicats. De: 
http://www.comidadecorais.com/tunicados/ 



 Obtenció de nanocel·lulosa utilitzant enzims 

 - 15 - 

d) Algues 

Les algues, produeixen microfibril·les de cel·lulosa a la seva paret cel·lular. Hi ha 

diferències considerables en l’estructura de les microfibril·les entre la gran varietat 

d’espècies, causades per les diferències en el procés de biosíntesi [1]. 

e) Bacteris 

Els bacteris segreguen microfibril·les de cel·lulosa en condicions especials de cultiu. 

La raó per la qual els bacteris generen cel·lulosa no està clara (actualment en 

estudi), però s'ha suggerit que li fa falta per la seva supervivència, com ara per 

protegir-se contra la llum ultraviolada, o per actuar com una barrera per als fongs, 

llevats i altres organismes. L'avantatge de les microfibril·les de cel·lulosa derivades 

de bacteris és que és possible ajustar les condicions de cultiu per a alterar la 

formació de microfibril·les i la cristal·lització [1]. 

2.1.3. Cel·lulosa a la indústria 

La cel·lulosa és un dels polímers naturals més importants, una matèria prima 

gairebé inesgotable i una font clau de materials sostenibles a escala industrial [2], 

que va ser descoberta l’any 1838. 

Els consumidors, la indústria i el govern són cada vegada més exigents amb els 

productes elaborats a partir de recursos renovables i sostenibles que són 

biodegradables, que no provenen del petroli i tenen un baix risc de contaminació i 

són segurs pel medi ambient [1]. 

Avui en dia, el món afronta una situació alarmant de l’escassetat de recursos no 

renovables, com el carbó, el petroli i el gas natural. Per aquesta raó hi ha un gran 

interès en l’ús de recursos renovables per satisfer les necessitats de la nostra 

societat. En aquest escenari, la cel·lulosa, considerada un dels polímers renovables 

més importants a la Terra, ofereix una àmplia gamma de possibilitats. La producció 

de cel·lulosa s’estima en més de 7,5 x 1010 tones anuals. A causa d’aquesta 

disponibilitat, s’ha utilitzat durant segles en forma de fusta o vegetals com a font 

d’energia, materials de construcció, paper o roba. Molts d’aquets usos continuen 

avui en dia, fet que es verifica pel gran nombre d’indústries a base de cel·lulosa 

existents en la actualitat (paper, tèxtils, etc.) [3]. 

La cel·lulosa s’ha utilitzat durant aproximadament 150 anys com a matèria prima 

química. Gràcies a les seves característiques estructurals i la reactivitat ha portat 

a la creació pas a pas de nous tipus de materials. Aspectes destacats van ser el 

desenvolupament d’èsters i èters de cel·lulosa. Aquest desenvolupament va 

aconseguir la formació de nous materials per a recobriments, pel·lícules, 

membranes, materials de construcció, productes farmacèutics i productes 

alimentaris [4]. 

2.2. Enzims 

Els enzims són molècules de naturalesa proteica i estructura que catalitzen 

reaccions químiques, sempre que siguin termodinàmicament possibles: un enzim 

fa que una reacció química que és energèticament possible, però transcorre a una 

velocitat molt baixa,  sigui cinèticament favorable, es a dir, transcorri a major 

velocitat que sense presència de l'enzim. En aquestes reaccions, els enzims actuen 
sobre les molècules denominades substrats, les quals es converteixen en 



Loreto Barrabino Clemente  

 - 16 - 

molècules diferents denominades productes. A les reaccions ajudades per enzims 

se les denomina reaccions enzimàtiques.  

En funció de la seva acció catalítica específica, els enzims es classifiquen en sis 

grups: 

a) Oxidoreductases 

Catalitzen reaccions d’oxido-reducció, es a dir, transferència d’hridrògen (H) o 

electrons d’un substrat a un altra, segons la reacció química general següent. 

𝐴𝐻2 + 𝐵 ⇌ 𝐴 + 𝐵𝐻2 

𝐴𝑟𝑒𝑑 + 𝐵𝑜𝑥  ⇌  𝐴𝑜𝑥 + 𝐵𝑟𝑒𝑑 

b) Transferases 

Catalitzen la transferència d’un grup químic (diferent del hidrogen) d’un substrat 

a un altra, segons la reacció química: 

𝐴𝐵 + 𝐶 ⇌ 𝐴 + 𝐶𝐵 

c) Hidrolases 

Catalitzen les reaccions d’hidròlisi, segons la reacció que s’observa a continuació. 

𝐴𝐵 + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝐴𝐻 + 𝐵𝑂𝐻 

d) Liases 

Catalitzen reaccions de ruptura o unió de substrats, de la forma següent: 

𝐴𝐵 ⇌ 𝐴 + 𝐵 

e) Isomerases 

Catalitzen la interconversió d’isòmers, es a dir, actuen sobre isòmers als que 

transformen en altres isòmers (per tant, tenen la mateixa fórmula empírica, però 

una disposició diferent). 

f) Ligases 

Catalitzen la unió de dos substrats amb hidròlisi simultània de un nucleòtid 

trifosfat. 

𝐴 + 𝐵 + 𝑋𝑇𝑃 ⇌ 𝐴𝐵 + 𝑋𝐷𝑃 + 𝑃𝑖 

 

2.2.1. Biotecnologia industrial 

La biotecnologia industrial inclou molts processos i productes que s’associen amb 

àrees tals com l’alimentària i ambiental. Aquesta biotecnologia conté els següents 
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sectors: bioprocessos de producció d’enzims i àcids orgànics, biomaterials, 

biocombustibles, catàlisi industrial i biomineria.  

Una de les àrees que es beneficia de la innovació de la biotecnologia, així com de 

la seva aplicació productiva és la indústria paperera i tèxtil.  

En la indústria de la cel·lulosa i el paper, pel blanqueig de pulpes de cel·lulosa, 

s’utilitzen enzims d’organismes silvestres, així com  microorganismes manipulats 

genèticament, per la generació de xilanases. Les xilanases són uns enzims que 

resisteixen temperatures altes i serveixen per eliminar xilans (compostos 

d’hemicel·luloses) indesitjables en el procés del paper. 

Però un dels camps en estudi actualment és el de biomaterials. Materials 

biodegradables amb propietats semblants a altres materials convencionals i 

contaminants. Alguns exemples d’aquests estudis són la nanocel·lulosa, 

biopolímers, etc. 

2.2.2. La cel·lulasa 

Degut a que els enzims són extremadament selectius amb els substrats i la seva 

velocitat augmenta només amb algunes reaccions, s'ha d'escollir el millor enzim; 

en aquest projecte s'escull la cel·lulasa. Ja que el que es pretén és debilitar 

l’estructura de la cel·lulasa per tal de fer NCC.  

Durant les últimes dècades, els autors han estudiat incansablement maneres 

d'introduir la biotecnologia en la indústria relacionada amb cel·lulosa. Dins 

d'aquests estudis, entre totes les opcions disponibles, els enzims han estat 

preferentment escollits a causa de les característiques especials que presenten. 

Encara que la literatura en aquest camp és limitada, han estat publicades formes 

d'introduir enzims en el procés de preparació de la cel·lulosa nanocristalina, les 

cel·lulases. Escollides de l'àmplia gamma d'opcions d'activitats enzimàtiques 

existents en la naturalesa, ja que tenen un interès especial a causa del nostre 

objectiu de trencar l'estructura jeràrquica de la cel·lulosa. 

La cel·lulasa és un enzim complex especialitzat en descompondre cel·lulosa, 
transformant-la en glucosa. És sintetitzat majoritàriament per bacteris de 

l'estómac dels herbívors remugants. Més enllà dels remugants, la majoria dels 

animals (incloent a l'home) no produeixen cel·lulasa en els seus cossos i per tant 

no són capaços d'usar la major part de l'energia continguda en les plantes. 

Les condicions òptimes d’acció depenen del tipus d’enzim.  

 

https://ca.m.wikipedia.org/wiki/Enzim
https://ca.m.wikipedia.org/wiki/Cel%C2%B7lulosa
https://ca.m.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://ca.m.wikipedia.org/wiki/Bacteri
https://ca.m.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%ADvor
https://ca.m.wikipedia.org/wiki/Animal_remugant
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CAPÍTOL 3: 

NANOCRISTALLS DE 

CEL·LULOSA (NCC) 

En l’actualitat, s’estudien aplicacions de noves formes de cel·lulosa, com per 

exemple el nanocristalls, que satisfacin les necessitats i demandes d’aquesta època 

tecnològica. Els NCC són materials cel·lulòsics aïllats amb una dimensió en 

l’interval de nanòmetres, que combinen propietats importants com hidrofilicitat i 

àmplia capacitat de modificació química [2]. 

3.1. Propietats dels NCC 

Ciència i tecnologia continuen movent-se cap a l'ús de matèries primeres 

renovables, recursos i processos més ecològics i sostenibles. El desenvolupament 

de nanocel·luloses és un component important d'aquest moviment vital.  

En el camp dels NCC, el potencial recolzat per investigació i desenvolupament és 

molt alt. Per a ús industrial, són necessaris la producció a escala i la normalització 

dels tipus NCC (dimensions i propietats de superfície), per tant, encara és una 

tecnologia en procés d’estudi. 

Aquest material presenta unes propietats semblants al grafè, encara que inferiors: 

té una resistència vuit vegades major que la del acer convencional, a més de ser 

resistent, flexible, molt lleuger i bon conductor de l’electricitat [5]. 

Aplicacions dels NCC 

Les seves variades propietats converteixen els NCC en un material amb aplicacions 

futures que podrien ser molt sorprenents.  
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La comercialització dels nanocristalls de cel·lulosa es troba encara en una etapa 

primerenca pel seu alt cost de producció (material difícil d’obtenir), però és un 

estudi molt prometedor.  

A continuació, s’especifiquen diferents aplicacions que actualment estan sent 

investigades per diferents universitats i empreses arreu del món.    

 Bateries i piles 

Si es combinessin les propietats del grafè amb les propietats flexibles de la 

nanocel·lulosa, es podrien obtenir piles i/o bateries que es recarreguessin tan sols 

doblegar-les. A més a més de que seria una innovació molt pràctica, també 

s’aconseguiria que aquests objectes siguin menys contaminants que els utilitzats 

actualment.  

 Pantalles  

La nanocel·lulosa és un material transparent, lleuger, resistent i bon conductor. 

Per tant, es podria utilitzar com a substitut del plàstic o del vidre, que suposaria 

un gran estalvi energètic derivat de la seva producció. 

Es podria implementar en pantalles d’ordinadors, tablets, portàtils o mòbils; que 

serien menys contaminants que les convencionals. 

 Filtres 

La nanocel·lulosa es pot utilitzar per la fabricació de filtres, com el grafè, que poden 

purificar tot tipus de líquids. 

Aquesta seria una aplicació molt important en el camp de la potabilització d’aigua, 

a països que no disposen de les infraestructures, mètodes o processos actuals. 

 Automòbils 

La seva composició, resistent però lleugera, converteix a la nanocel·lulosa un bon 

material per determinades parts de la carrosseria dels cotxes. El menor pes als 

cotxes suposa un menor consum de carburant, i per tant, una disminució de les 

emissions i la contaminació. 

3.2. Obtenció 

Les dimensions manomètriques, funcions i mètode de preparació depenen 

principalment de la font de cel·lulosa i les condicions de processament [2]. El 

mètode més generalitzat d’obtenció de NCC és mitjançant la hidròlisi àcida.  

3.2.1. Hidròlisi àcida 

Als estudis actuals es troba que les dimensions dels cristalls depenen de la durada 

de la hidròlisi, de manera que a temps de reacció més llarg produeix cristalls més 

curts. 

La hidròlisi àcida s'ha fet servir per extreure les partícules cristal·lines d'una 

varietat de fonts de cel·lulosa: fusta, gran varietat de plantes, tunicats, algues i 

bacteris. La morfologia i les dimensions dels nanocristalls depenen de la font de 

cel·lulosa. Durant aquesta reacció, els dominis amorfs són atacats preferentment, 

mentre que les regions cristal·lines presenten major resistència a l'atac àcid. 

Aquesta susceptibilitat diferenciada a l'atac àcid es creu que està provocat per les 

diferències en la cinètica de la hidròlisi entre dominis amorfes i cristal·lines, on els 
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primers són més ràpidament accessibles per l'àcid i, per tant, s’hidrolitzen primer 

[3]. En general, la matèria prima es barreja en aigua desionitzada amb una 

concentració donada d'àcid. L'àcid sulfúric s'utilitza més típicament, ja que 

produeix una càrrega superficial negativa sobre les partícules, el que porta a les 

suspensions més estables, però altres àcids també s'han utilitzat (clorhídric, 

maleic, etc.). Després de reaccionar durant un temps, la barreja es dilueix amb 

aigua desionitzada per aturar la reacció. Aquesta barreja es sotmet llavors a un 

seguit de separacions (centrifugació o filtració), el rentat, i una diàlisi contra aigua 

desionitzada per eliminar l'àcid restant o sal neutralitzada. Un pas final de 

separació per centrifugació o filtració pot ser utilitzat per a eliminar qualsevol 

aglomerat més gran en la suspensió final de nanopartícules de cel·lulosa. Els 

tractaments ultrasònics s’utilitzen per facilitar la dispersió de la cel·lulosa 

cristal·lina en la suspensió. 

Si la hidròlisi és inadequada (l'eliminació incompleta de les regions amorfes) es 

pot produir una disminució de la cristal·linitat resultant i un canvi en la morfologia 

de les partícules. De la mateixa manera, mitjançant l'augment de les condicions 

de la hidròlisi (augmentar el temps de reacció o les condicions de reacció), és 

possible despolimeritzar la cel·lulosa cristal·lina i disminuir la longitud de les 

partícules, el que redueix la relació d'aspecte i pot fins i tot donar lloc a partícules 

esfèriques, i també afecta al rendiment de procés. A més, els NCC s’aglomeren 

fortament de tal manera que es compacten en paral·lel donant un aparent 

augment de l'amplada de les partícules. No obstant això, aquesta aglomeració pot 

ser resultat del mètode de preparació de la mostra utilitzada per a una tècnica de 

mesurament donada, tal com la deposició per evaporació de suspensions NCC en 

un portamostres. 

3.2.2. Generació dels NCC 

Els nanocristalls de cel·lulosa són generats per l'alliberament de les regions 

cristal·lines de les fibres cel·lulòsiques per hidròlisi amb àcids minerals. Aquest 

procés químic comença amb l'eliminació de polisacàrids units en la superfície de 

fibril·les i és seguit per la dissociació i destrucció de les regions amorfes, més 

fàcilment accessibles, per alliberar seccions de cel·lulosa cristal·lina en forma de 

vareta. Quan s'ha assolit el nivell apropiat de glucosa a la despolimerització de la 

cadena, la barreja àcida es dilueix, i els àcids residuals i les impureses s'eliminen 

totalment per centrifugació repetida i extensa diàlisi. La hidròlisi és seguida per un 

procés mecànic, típicament la sonicació, que dispersa els nanocristalls com una 

suspensió estable uniforme. L'estructura, les propietats i el comportament de 

separació de fases de suspensions de nanocristalls de cel·lulosa són fortament 

dependents del tipus d'àcid mineral utilitzat i la seva concentració, la temperatura 

i el temps d'hidròlisi, i la intensitat de la irradiació ultrasònica [6]. 

3.2.3. Àcid utilitzat a la hidròlisi 

La funcionalitat de la superfície de NCC depèn de l’àcid utilitzat en la hidròlisi. Si 

es prepara amb HCl (àcid clorhídric) les partícules estan feblement carregades 

negativament, però si es prepara amb H2SO4 (àcid sulfúric) estan carregades més 

negativament. 

El tipus d'àcid mineral emprat en l'etapa d'hidròlisi té una gran influència en les 

propietats superficials dels nanocristalls; els cristalls generats amb HCl tenen una 

estabilitat col·loïdal menor, mentre que els hidrolitzats amb àcid sulfúric es 
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sotmeten a sulfatació de la superfície i per tant s'estabilitzen per forta repulsió 

electrostàtica entre els grups èster sulfat aniònics en la superfície.  
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CAPÍTOL 4: 

METODOLOGÍA 

EXPERIMENTAL 

En aquest capítol es troben els diferents materials i aparells utilitzats a la part 

experimental del projecte, així com els protocols i mètodes per l’obtenció dels 

cristalls de nanocel·lulosa. 

4.1. Matèries primes 

4.1.1. Pasta comercial dissolving (TCF) 

Per la realització del mètode d’obtenció dels NCC en aquest projecte s’utilitza la 

pasta comercial dissolving (TCF) subministrada per l’empressa Domsjö (Suècia).  

És una pasta que s’ha obtingut a partir d’un procés de cocció al sulfit i s’ha 

blanquejat mitjançant una seqüència de blanqueig totalment lliure de clor (TCF, 

totally chlorine free). La matèria prima és una barreja del 60% de piceo i 40% de 

pi. Pels processos als que ha estar sotmesa la matèria prima, es tracta d’una pasta 

amb alt contingut en cel·lulosa (90% aproximadament) [7]. 

4.1.2. Enzim 

L’enzim utilitzat per tractar la pasta és una cel·lulasa comercial subministrada per 

l’empresa Novozymes, anomenada Celluclast®. Aquest enzim té una activitat 

enzimàtica de 640 U/ml.  
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4.2. Materials 

4.2.1. Reactius 

 Àcid sulfúric 96% PA-ISO 

 Àcid acètic glacial 

 Acetat sòdic anhídrid 

 Clorur de sodi 

 Hidròxid de sodi 

 Cloroform 

 Sulfat de coure (II) 

 Molibdat d’amoni 

 Sodi carbonat anhídrid 

 Arseniat de sodi 

 Sulfat de sodi 

 Bicarbonat de sodi 

 Tartrat de sodi i potassi 

4.2.2. Material de vidre 

 Vas de precipitats 1 l 

 Vas de precipitats 250 ml 

 Vas de precipitats 25 ml  

 Vareta de vidre  

 Matràs aforat 1 l 

 Matràs aforat 100 ml 

 Matràs aforat 250 l 

 Vidre de rellotge 

 Proveta 

 Pipeta aforada 25 ml 

 Pipeta aforada 20 ml 

 Pipeta graduada 50 ml 

 Matràs Kitasat 500 ml 

4.2.3. Material variat 

 Vas de precipitats de plàstic 250 ml 

 Flascó d’aigua 

 Pipetes Pasteur 

 Imant 

 Pesca imant 

 Espàtula 



 Obtenció de nanocel·lulosa utilitzant enzims 

 - 25 - 

 Placa de petri 

 Micropipeta Eppendorf 

 Termòmetre 

 Pots de plàstic amb tapa de 200 mL 

 Paper de filtre Whatman Nº 41 

 Membranes de diàlisi de 10 kDa i accessoris 

 Conductímetre i solucions per al calibrat 

 Bureta automàtica 

4.2.4. Aparells 

 Balança analítica  

 Bany tèrmic 

 Molinet 

 Cronòmetre 

 Calefactor 

 Agitador 

 Estufa 

 Sonicador de laboratori 

 Bomba de buit  

 Aparell de càlcul de sequedat (Sartorius) 

 Reactor 

 Màquina de desintegració 

 Centrífuga de laboratori 

 Espectofotómetre 

 

4.3. Pla de treball 

A la Figura 5 s’observa l’esquema del procés seguit durant la realització d’aquest 

projecte.  

Primerament es realitza el procés d’obtenció dels NCC amb dos concentracions 

d’àcid diferents (62% i 63%), per tal d’escollir el que obtingui major rendiment. 

Posteriorment es tracta la pasta enzimàticament i s’estudia el rati d’àcid pasta en 

el procés. 
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4.4. Preparació de la matèria prima 

La pasta dissolving TCF es comercialitza seca en làmines. Es trenquen, aquestes 

làmines, en trossos i es pesen 224 g.  

Es reparteix la pasta en 7 vasos de precipitats amb 32 g cadascun i es deixen 

reposar a remoll amb aigua destil·lada per que s’inflin durant unes 12 hores.  

Un cop passat aquest temps, es desintegra la pasta amb la màquina de la Figura 

6, amb una velocitat de gir de 3000 rpm. S’ha de fer cada vas de precipitats per 

separat, ja que l’aparell disposa d’un contenidor per posar la mostra que té una 

limitació de 1500 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de flux del procés 

Figura 6. Màquina per desintegrar la pasta. 
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La pasta resultant s’ajunta i es filtra, per eliminar l’aigua sobrant. Aquesta pasta 

té molta humitat, i per tal de poder eliminar el màxim possible, es centrifuga.  

Per últim la pasta resultant s’esmicola en trossets petits a mà, i es conserva en 

fred per evitar que hi creixin fongs i es faci malbé. Si ha d’estar molt temps sense 

utilitzar-se, es millor conservar-la al congelador. 

4.5. Preparació de NCC mitjançant 
hidròlisi amb àcid sulfúric 

4.5.1. Especificacions de la hidròlisi àcida 

El procés de la hidròlisi àcida s’ha de fer en unes condicions determinades de temps 

i de temperatura, i amb una concentració d’àcid idònies, per tal de que la reacció 

no arribi a desintegrar les zones cristal·lines de la cel·lulosa. 

Segons estudis i projectes anteriors les condicions de la hidròlisi són 45oC de 

temperatura i 45 minuts de temps. I s’ha acotat el rang de la concentració de l’àcid 

sulfúric entre el 62% i 63%, i amb un rati àcid-fibres de 10:1 [3], [5] i [8].  

Petites variacions a la concentració de l’àcid afecten significativament als resultats. 

Per això, per la realització de la part experimental d’aquest projecte s’ha decidit 

fer dues dissolucions d’àcid sulfúric, una de 62% i altra de 63% en pes (un litre de 

cadascuna).  

Amb les dues dissolucions de H2SO4 s’han realitzat diferents hidròlisis amb la pasta 

dissolving (TCF) sense tractar enzimàticament, per tal de decidir quina de les dues 

es la millor té la millor concentració per degradar les zones amorfes de la cel·lulosa 

i per tant, té un rendiment major en el procés d’obtenció de nanocel·lulosa. 

4.5.2. Solució d’àcid sulfúric 

Preparar una solució d’àcid sulfúric a la concentració desitjada, normalment 

expressada com % p/p (per exemple al 63%). Aquesta solució la denominarem 

solució A. 

Per preparar la solució A: 

a) Pesar la quantitat requerida d’àcid sulfúric (Figura 7) en un vas.  
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7. Àcid sulfúric 
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b) Tarar el pes d’un matràs aforat d’un litre. 

c) Posar 150 g d’aigua destil·lada aproximadament al matràs. 

d) Preparar un bany d’aigua freda amb gel. 

e) Introduir el matràs dins del recipient d’aigua freda. 

f) Incorporar poc a poc l’àcid al matràs. Si s’escalfa, esperar a que la 

temperatura disminueixi i continuar. 

 

 

 

 

 

 

g) Recuperar l’àcid del vas amb agua destil·lada. 

h) Deixar refredar el matràs, com es veu a la Figura 8. 

i) Pesar el matràs i agregar aigua fins aconseguir la proporció desitjada. 

4.5.3. Procediment d’obtenció de NCC 

Primer de tot, cal indicar que és important fer una bona planificació. Ja que el 

procediment d’obtenció de NCC és molt llarg (es necessiten de 4 a 5 dies per 

l’obtenció). 

Tot seguit es troben els passos a seguir: 

1. Primerament s’ha de treure la pasta de la nevera, i pesar-la. Es necessiten 

4 g de pasta seca, per tant, s’ha se fer la conversió a pasta humida (ja que 

aquesta té un major pes). Per això s’ha de calcular el percentatge de 

sequedat que té aquesta pasta, amb un aparell específic (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 9. Aparell per calcular la sequedat 

Figura 8. Preparació d'àcid sulfúric en gel 
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El valor de la sequedat va ser 32,45%. Per tant, per pesar 4 g secs de pasta s’han 

de pesar 12,3 g humits.  

4𝑔 𝑃𝑆
32,45𝑔 𝑃𝑆

100𝑔 𝑃𝐻
⁄ = 12,32𝑔 𝑃𝐻 (1) 

 

2. Posar la pasta humida a l’estufa (105º) durant 12 hores aproximadament. 

Ja que per fer l’experiment la pasta ha d’estar seca, ha de tenir una 

sequedat superior al 95%. El contingut d’aigua d’aquesta pasta ha de ser el 

més baix possible per evitar modificar la concentració de l’àcid utilitzat. 

3. Per una millor eficiència de la hidròlisi, la mostra de pasta s’ha d’esponjar 

(“flufar”) en un molinet. Si es vol comparar valors entre diferents mostres, 

és important que el procés de flufat sigui el més similar possible, així que 

per exemple es poden realitzar sempre 3 tocs de 2 segons al molinet. Per 

evitar que la pasta flufada agafi humitat de l’ambient durant la preparació 

del procediment, s’ha de tornar a ficar a l’estufa. 

4. Pre-escalfar un bany termostàtic (veure Figura 10) amb agitació mecànica 

a la temperatura desitjada (en aquest cas 45ºC). Aprofitar aquest temps 

per portar l’àcid diluït a la temperatura escollida submergint-lo al bany (en 

un recipient tancat per evitar evaporacions). Com la temperatura és un 

paràmetre important, aquest pas s’ha de realitzar amb el temps suficient 

per assegurar que la temperatura sigui la correcta. La temperatura es 

controlarà amb un termòmetre al interior dels vasos del bany. NOTA: s’ha 

de tenir en compte que la temperatura que marca el sensor del bany està 

entre 1,5 – 2,5 ºC per sota de la temperatura real que indica el termòmetre. 

Posar també un vas amb agua destil·lada a refredar a la nevera o congelador 

per al pas 8, a raó de 250mL per mostra.  

5. Pesar en vasos de 100mL una quantitat determinada de pasta flufada, per 

aquest cas 2 g (immediatament després de treure-la de l’estufa), 

considerant la sequedat d’un 100%. 

6. Quan el bany termostàtic estigui a la temperatura correcta (segons la 

temperatura indicada pel termòmetre situat a l’interior dels vasos), posar la 

quantitat de solució d’àcid sobre la pasta. La relació àcid-pasta és un 

paràmetre que també pot modificar-se, encara que normalment s’utilitzen 

proporcions properes als 10mL de solució d’àcid per cada gram de pasta 

(10:1). Per exemple, per hidrolitzar els 2 g de pasta abans mencionats 

s’utilitzaran 20 mL de solució d’àcid. Per major precisió, s’utilitza una pipeta 

aforada per mesurar el volum de solució d’àcid. 

7. Després d’introduir la solució d’àcid, col·locar immediatament el vas al bany 

termostàtic (veure Figura 10) i introduir un agitador magnètic. La hidròlisi 

ha de durar 45 minuts a partir d’aquest moment exacte, procurant una 

agitació el més intensa possible. NOTA: assegurar-se que el nivell d’aigua 

del vas cobreix tota la mostra.  
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8. Abans d’acabar la hidròlisi, posar plaques de gel en un contenidor amb aigua 

per refredar (veure Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per aturar la hidròlisi es dilueix la mostra en una proporció 1/10 amb l’aigua 

destil·lada de la nevera del pas 4, transferint la mostra a un vas de precipitats 

de major capacitat. Utilitzar aquesta aigua de dilució per poder transferir el 

total de la mostra continguda al vas original i evitar pèrdues.  El final de la 

reacció és degut a la disminució de la concentració de l’àcid i la baixada de 

la temperatura. Durant la dilució de la mostra s’ha d’agitar, utilitzant l’imant 

i l’agitador magnètic, per assegurar una bona mescla amb l’aigua de dilució. 

9. Seguidament, introduir la mostra al contenidor amb aigua i gel, preparat 

prèviament, fins que es refredi totalment.  

10.Rentar les mostres, centrifugant-les en tubs de plàstic resistents a l’àcid 

durant 15 minuts a 6000 rpm a la centrífuga Hettich EBA 21. A cada tub 

caben uns 60mL, de manera que una mateixa mostra s’haurà de dividir en 

diferents tubs. Assegurar-se que el volum final als tubs quedi a uns dos 

centímetres per sota del límit del tub (veure Figura 12). Important que tots 

els tubs pesin el mateix, per garantir el bon funcionament de la centrífuga. 

Per tant, es pesen tots, s’anota el pes del que pesa més i s’igualen els altres 

al mateix pes amb aigua destil·lada.  

Figura 10. a) Bany termostàtic amb agitació magnètica. b) Detall 

dels vasos de precipitats durant la hidròlisis. 

Figura 11. Contenidor amb aigua i gel per refredar la mostra. 

b) a) 
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11.Passat el temps de centrífuga, descartar el sobrenedant inclinant el tub amb 

molt de compte per tal de no perdre mostra. NOTA: en el cas que el 

sobrenedant sigui tèrbol, no podrà ser descartat. 

12.Suspendre el pellet amb aigua destil·lada i tornar a centrifugar a 6000rpm 

durant 15 minuts més. Tornar a descartar el sobrenedant. Repetir aquest 

procés fins que el sobrenedant que s’obtingui sigui tèrbol, que indica que 

conté mostra i per tant no pot ser descartat (normalment solen ser entre 

dos i tres centrifugacions, depenent de quant hidrolitzada estigui la mostra, 

com més hidrolitzada, més centrífugues es poden realitzar). 

13.Traspassar tots els pellets a un vas de precipitats de plàstic de 600mL, 

arrossegant tot el residu que queda als tubs amb aigua destil·lada. L’objectiu 

és obtenir una suspensió de la mostra en el menor volum possible d’aigua 

destil·lada. Agitar manualment amb una vareta de vidre a fi de trencar els 

flòculs grans.  

14.Sonicar les mostres durant 20-40 minuts a 100% d’amplitud i cicles de 0,75  

segons. El vas de precipitats s’ha de col·locar en un bany amb aigua per 

evitar que la mostra s’escalfi (veure Figura 13). NOTA: sonicar amb gel en 

cas de sonicacions molt intenses, on s’elevi molt la temperatura. Durant la 

sonicació, s’ha d’utilitzar vasos de plàstic per evitar l’alliberació de ions 

metàl·lics des del cristall. Un cop transcorregut el temps de sonicació, la 

suspensió hauria de tenir aspecte d’estar ben dispersada. En cas de no 

estar-lo es recomana sonicar durant 5-7 minuts més. 

Figura 12. a) Límit dels tubs de la centrífuga. 
b) Preparació dels tubs 

a) b) 
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15.Tallar el tub de membrana de diàlisi a la mida desitjada segons el volum a 

dialitzar (veure instruccions del fabricant de la membrana). Important: 

utilitzar guants sempre que es toqui la membrana. Tancar un dels extrems 

amb un clip i omplir el tub deixant suficient membrana per tancar-la amb 

un altre clip per l’altre extrem (Figura 14). Un dels clips s’agafa a un suro 

per que el tub de membrana floti al recipient. Introduir el tub en vasos de 

plàstic de 5L plens d’aigua destil·lada, els quals s’hauran de netejar 

prèviament i intensament amb aigua, sabó i finalment amb aigua destil·lada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.Dialitzar les mostres amb aigua destil·lada durant tres dies, a fi d’eliminar 

l’àcid residual (Figura 15). Canviar l’aigua externa dos vegades durant el 

procés: el primer canvi es pot realitzar a les quatre hores (ja que el procés 

de diàlisi ocorre ràpidament durant les primeres hores) i el segon a les vint-

i-quatre hores. 

17.Passades les 72h, homogeneïtzar la mostra, treure el clip superior i mesurar 

el pH del interior el qual hauria de ser aproximadament de 3±0,2. Si el pH 

és inferior, es seguirà amb la diàlisi fins arribar al pH requerit. NOTA: en cas 

que no s’hagin pogut fer rentats amb centrífuga (mostres menys 

hidrolitzades), el  temps requerit per la diàlisi és més llarg. 

Figura 13. Sonicació de la mostra en un vas dins 
d'un bany amb gel. 

Figura 14. Preparació de la membrana de diàlisi  

en un recipient amb aigua. 
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18.Finalitzada la diàlisi, homogeneïtzar la mostra, col·locar les mostres en 

vasos de plàstic de 600mL i recuperar bé tota la mostra de la membrana 

amb aigua destil·lada. 

19.Repetir la sonicació, utilitzant també el bany amb aigua i/o gel. El temps de 

sonicació serà de 20 minuts a 100% d’amplitud i cicles de 0,75. 

20.Filtrar les mostres a través d’un filtre Whatman® del 41 (Figura 16) 

utilitzant un matràs kitasat, prèviament rentat amb abundant aigua 

destil·lada, i aplicant buit. En cas que la mostra no estigui completament 

hidrolitzada i no filtri ràpidament, filtrar mitjançant la bomba de buit i 

canviar el filtre varies vegades. 

 

 

 

 

 

 

 

21.Determinar el volum total de suspensió obtingut amb una proveta, per 

seguidament mesurar el rendiment del procés. 

22.Es guarden les mostres refrigerades i se’ls afegeixen unes gotes de 

cloroform per augmentar la seva durabilitat, ja que evita el creixement de 

fongs a la suspensió.  

Figura 15. Principi fisico-químic de la diàlisi. De: 
http://ehumanbiofield.wikispaces.com/Lab+Concepts+DF 

Figura 16. a) Filtració de la mostra final. b) Paper de filtre 

utilitzat. c) Filtració amb la bomba de buit 

a) 
b) 

c) 
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NOTA: La hidròlisi àcida s’ha de portar a terme en un bany tèrmic, però durant el 

procés es necessari l’agitació contínua per assegurar l’homogeneïtat de la mostra.  

Per tal de poder garantir aquesta homogeneïtat es disposa d’un bany tèrmic al que 

se l’ha col·locat un agitador magnètic a la base. Com que cada una les mostres 

per a l’experiment són de 2g de pasta, que es col·loquen en un vas de precipitats 

de 50ml, s’ha introduït al bany un sistema de vasos de precipitats per tal de que 

les mostres no es contaminin amb l’aigua (veure Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Determinació del rendiment del 
procés d’obtenció de NCC  

Per poder calcular el rendiment del procés és necessari seguir els passos següents: 

1. Ficar tres vasos de precipitats (per fer el càlcul del rendiment per triplicat) 

de 25 ml a la estufa a 105ºC durant unes hores (de 1,5 a 2 hores) per cada 

mostra, per tal d’eliminar la humitat del vas. 

2. Determinar el volum total de suspensió obtingut en el procés d’obtenció del 

NCC per hidròlisi àcida mitjançant provetes. 

3. Treure els vasos de l’estufa i posar-los ràpidament a un assecador. Un cop 

estiguin freds pesar-los a una balança analítica. És important marcar-los per 

poder diferenciar-los correctament.  

4. Omplir el vasos de precipitats amb un volum conegut de suspensió (en 

aquest cas s’utilitza 25 ml) amb l’ajuda d’una pipeta aforada. 

5. Introduir els vasos a l’estufa (a 105ºC) durant 12 hores aproximadament. 

6. Un cop transcorregut aquest temps, s’haurà evaporat la part líquida de la 

suspensió deixant només els cristalls de nanocel·lulosa als vasos de 

precipitats.  

7. Treure el vasos de l’estufa, posar-los ràpidament a un assecador i un cop 

estiguin freds pesar-los a una balança analítica. 

8. Amb l’equació (4) es pot calcular el percentatge del rendiment (η) del 

procés. 

𝑃𝑒𝑠 𝑁𝐶𝐶 = 𝑃𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑠 𝑎𝑚𝑏 𝑁𝐶𝐶 − 𝑃𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑠 𝑣𝑢𝑖𝑡 (2) 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠ò𝑙𝑖𝑑𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó =  
𝑃𝑒𝑠 𝑁𝐶𝐶

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó⁄
  (3) 

a) b) 

Figura 17. a) Bany tèrmic utilitzat en l'hidròlisi àcida. b) Sistema per 

col·locar les mostres al bany 
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𝜂 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠ò𝑙𝑖𝑑𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó

𝑃𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
· 100 (4) 

4.7. Determinació conductimètrica del 
contingut de sulfats en nanocristalls de 
cel·lulosa 

A continuació es descriu el mètode per determinar el contingut de sulfats a la 

superfície de NCC obtinguts per hidròlisi amb àcid sulfúric, segons el mètode 

proposat per DG. Gray [9], per mitjà d’una corba de titulació potenciomètrica com 

la de la Figura 18. 

Durant la hidròlisi amb àcid sulfúric en condicions controlades, grups sulfats 

carregats elèctricament s’introdueixen a la superfície dels nanocristalls de 

cel·lulosa. Aquests grups sulfats s’introdueixen mitjançant una reacció 

d’esterificació i són responsables de l’estabilitat electrostàtica de les suspensions 

de NCC. El contingut de sulfurs és el principal responsable de la càrrega superficial 

dels cristalls i és crucial per entendre les propietats d’aquest material. 

La tècnica de detecció consisteix en una valoració conductimètrica utilitzant 

hidròxid sòdic com a valorant. Aquest mètode determina indirectament el consum 

de protons per part dels grups èster sulfat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.1 Procediment  

1. Es calibra el conductímetre amb les solucions adequades a temperatura 

ambient (s’han de treure de la nevera amb antelació). 

2. Es pesen, en un vas de precipitats de forma alta de 250 ml, 120 g de solució 

1mM de NaCl. 

3. S’agrega al vas de precipitats un volum exacte i conegut de suspensió de 

cristalls, de la que prèviament s’haurà determinat el contingut de sòlids. 

4. Es valora la mostra utilitzant la solució de NaOH 1,25mM a la proveta 

automàtica, agitant la mostra permanentment amb un agitador magnètic 

(Figura 19). 

Figura 18. Exemple de corba de titulació potenciomètrica 
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5. Durant la valoració es registren els valors de conductivitat de la solució. 

D’aquesta manera es pot obtenir una corba de conductivitat front al volum 

de NaOH afegit. En total es consumiran uns 40 mL de NaOH. 

6. El valorant s’afegeix en petites quantitats (~1 mL) per a una millor definició 

de la corba a obtenir. Però cap al final de la corba s’ha observat que no és 

necessari tenir punts tan propers per obtenir uns resultats satisfactoris (per 

tant en aquest interval s’afegeixen quantitats entre 5 i 10 mL).  

 

4.7.2. Resultats 

Les corbes obtingudes mostren dues regions lineals ben diferenciades (Figura 

18): 

a) Un decrement inicial de la conductivitat a mesura que es consumeixen els 

protons associats als èsters de sulfat per part del NaOH. 

b) Un increment de la conductivitat a mesura que es segueix afegint NaOH, 

que comença a partir de que tots els grups carregats han estat neutralitzats. 

 

El punt d’inflexió, determinat per la intersecció de les dues regions lineals, 

proporciona el valor del volum de NaOH (VNaOH) a la concentració CNaOH necessari 

per la neutralització. Aquest volum es relaciona amb el contingut de sulfats 

(expressats com a percentatge de sofre) mitjançant la següent equació: 

 

𝑆 =  
𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻 · 𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻 · 𝑀𝑤(𝑆)

𝑚𝑠𝑢𝑠𝑝 · 𝐶𝑠𝑢𝑠𝑝
⁄ · 100 (5) 

On:  

 

 msusp i Csusp, són la massa i la concentració (% en massa) de la suspensió 

de nanocristalls. 

 Mw(S), és la massa atòmica del sofre. 

Figura 19. Valoració potenciomètrica 
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4.8. Preparació del tampó d’acetat sòdic 
a pH=5 i 50mM 

El tampó d’acetat sòdic s’utilitza per al tractament enzimàtic de la pasta. Per 

elaborar-lo, primer s’han de preparar dues solucions base. 

4.8.1. Preparació de les solucions base 

 Solució àcid acètic 200mM 

A un matràs aforat d’1L parcialment ple d’aigua destil·lada, introduir 11,4mL 

d’àcid acètic glacial i terminar d’enrasar amb aigua destil·lada. Nota: Aquesta 

solució convé guardar-la a la nevera. 

 Solució d’acetat sòdic 200mM 

Introduir 16,57g d’acetat sòdic anhídrid a un matràs d’1L i enrasar amb aigua 

destil·lada. 

4.8.2. Preparació de la solució tampó 

Per preparar 50mL d’aquesta solució tampó a pH=5 es necessiten aproximadament 

14,8mL de solució d’àcid acètic 0,2M i 35,2mL de solució d’acetat sòdic 0,2M. 

Es col·loca l’acetat sòdic en un vas de precipitats i s’ajusta el pH amb la solució 

d’àcid acètic fins a pH=5 (veure la Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de guardar aquesta solució, comprovar el pH i assegurar-se que no s’hagi 

deteriorat, cada vegada que s’utilitzi. 

4.9. Tractament enzimàtic 

Per poder fer el tractament enzimàtic a la pasta ha d’estar humida (de la nevera). 

Primerament, es mira la sequedat de la pasta (de la mateixa forma que al primer 

punt de l’apartat 4.8.2). 

 

Figura 20. Ajust del pH de la solució tampó 
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4.9.1. Càlculs necessaris pel tractament 

a) Pes total 

El tractament enzimàtic es realitza amb 100g de pasta seca al 5% de consistència, 

per tant, el pes total serà: 

 

100𝑔 𝑃𝑆 ·
100𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

5𝑔 𝑃𝑆
= 2000𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 (6) 

 

b) Fase líquida 

Per tant, com s’han de posar 100g de pasta seca, la fase líquida serà: 

 

2000𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 − 100𝑔 𝑃𝑆 = 1900𝑔 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 (7) 

 

El tampó d’acetat sòdic, preparat prèviament, està a 200mM però per fer el 

tractament s’ha de diluir i quedar al 50mM. Per tant, dels 1900g de fase líquida 

475mL són de solució tampó.  

c) Quantitat d’enzim 

El Celluclast® té una activitat de 640U/mL i hem d’aplicar 10U per cada gram, de 

pasta seca, per tant: 

 

10𝑈 𝑔 𝑃𝑆 ⁄ · 100𝑔 𝑃𝑆 = 1000𝑈 𝑑′𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚 (8) 

1000𝑈 ·
1𝑚𝐿

640𝑈
= 1,5625 𝑚𝐿 → 1562,5 𝜇𝐿 𝑑𝑒 𝐶𝑒𝑙𝑙𝑢𝑐𝑙𝑎𝑠𝑡 (9) 

 

Tot seguit s’ha de calcular la quantitat de pasta humida per 100g de pasta seca: 

 

100𝑔 𝑃𝑆 ·
% 𝑠𝑒𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎𝑡

100 𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠
 (10) 

4.9.2. Tractament al reactor 

Un cop realitzats els càlculs, es pot fer el tractament: 

1. Es posa la pasta i la quantitat d’aigua calculada prèviament al reactor. 

2. Seguidament s’introdueix la solució tampó. 

3. Per últim, s’incorpora la quantitat d’enzim necessària (que prèviament 

s’havia tret del congelador, perquè es descongeles a temperatura ambient i 

així no perdi l’activitat enzimàtica). 
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4. Ràpidament es tanca el reactor i es deixa durant 2 hores a 50ºC (veure la 

Figura 21). 

5. Al acabar aquest temps, s’extreuen uns 20 ml d’efluent (amb activitat 

enzimàtica) i es guarda al congelador per evitar que l’enzim s’inactivi. 

Ràpidament es torna a posar el reactor durant 15 min a 105ºC, per 

desnaturalitzar els enzims i que deixin d’actuar. 

6. Es filtra el contingut del reactor per retirar la part líquida de la pasta. La 

pasta tractada es centrifuga per eliminar la major part d’humitat, s’esmicola 

i es guarda a la nevera per evitar la proliferació de fongs. 

7. Finalment, s’agafen uns 20 ml d’efluent inactivat i es guarden al congelador.  

 

4.10. Determinació d’activitat d’enzims 
hidrolítics polisacàrids mitjançant el mètode 
de Somogyi-Nelson 

Aquest mètode permet valorar sucres reductors (extrems reductors), per tant, es 

mesura l’activitat d’enzims hidrolítics que actuen sobre polisacàrids (que trenquen 

el polisacàrid generant nous extrems reductors). El mètode es basa en la següent 

reacció dels reactius amb el sucre reductor alliberat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Reactor Easydye per al tractament enzimàtic 

𝑅 − 𝐶𝑂𝐻 + 2𝐶𝑢(𝑂𝐻)2 →  𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐶𝑢2𝑂 + 𝐻2𝑂 

 

𝐶𝑢2𝑂 + 𝑎𝑟𝑠𝑒𝑛𝑜𝑚𝑜𝑙𝑦𝑏𝑑𝑎𝑡𝑒 → 𝑀𝑜𝑙𝑦𝑏𝑑𝑒𝑛𝑒 𝑏𝑙𝑢𝑒 (𝐴𝑏𝑠 520𝑛𝑚) 
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4.10.1. Solucions a preparar prèviament 

a) Reactiu alcalí de coure 

 

Taula 1. Preparació del reactiu alcalí de coure 

Solució I (1 litre) 

Tartrat sòdic potàssic 

(15g) 

Na2CO3 (30g) 

NaHCO3 (20g) 

Na2SO4 (180g) 

Dissoldre primer el tartrat sòdic 

potàssic i el Na2CO3. 

Després afegir el NaHCO3, i el 

Na2SO4 (dissolt). 

Solució II (250 ml) 
CuSO4·5H2O (5g) 

Na2SO4 (45g) 

Dissoldre els reactius en aigua 

destil·lada.  

 

b) Reactiu d’arsenomolibdat  

 

Taula 2. Preparació del reactiu d’arsenomolibdat 

Solució de arsenomolibdat 

(500ml) 

(NH4)6Mo7O24·4H2O 

(25g) 

H2SO4 96% (21ml) 

Na2HAsO4·7H2O (3g) 

NaHCO3 (20g) 

Dissoldre el (NH4)6Mo7O24·4H2O 

en aigua destil·lada, afegir el 

Na2HAsO4·7H2O prèviament 

dissolt en aigua. 

Incubar durant 24-48 hores a 

37ºC i guardar en una ampolla 

opaca. 

 

H2SO4 1,5 N Preparar 1 L 

Buffer: Tris – HCl 200mM pH 7 
6,057g Tris per 250ml, 

important ajustar el pH. 

 

4.10.2. Preparació de les mostres 

a) Preparar 4 tubs eppendorf per cada mostra a analitzar, com es veu a la 

Figura 22: 
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Taula 3. Mostres eppendorf 

Mostres 

Eppendorf 1, 2, i 3 (triplicats) 

25µl de buffer TRIS-HCl 200mM (per 

obtenir una concentració final de 50mM) 

25µl de CMC 6% o Avicel 6% com a 

substrat (Figura 24). Important agitar-lo 

correctament abans d’afegir-lo, perquè sinó 

no es dissoldrà bé 

40µl d’aigua destil·lada 

10µl de la mostra (enzim), que s’afegeix al 

final 

Eppendorf 0 

Contindrà el mateix que els eppendorf 1, 2 i 

3 excepte la mostra (enzim), que es posrà 

després de la reacció. Aquest eppendrof és 

el blanc per cada mostra, ja que permet 

mesurar el fondo. 

 

Les mescles es preparen en gel per evitar que es produeixi la reacció enzimàtica. 

b) Es preparen 2 tubs més: 

o Un tub amb només aigua destil·lada, que servirà com a zero de 

calibrat per totes les mostres (permetrà fixar el 0 d’absorbància en 

l’espectofotòmetre per les mostres). 

o Un tub amb només buffer, sustrat i aigua destil·lada i al qual no se li 

afegeix la mostra a posteriori. Aquest tub servirà com a control 

d’autohidròlisi (control negatiu) del sustrat ( per mesurar el grau de 

autohidròlisi, sense necessitat d’enzim, del sustrat). Com no portarà 

enzim, en aquest tub es posaria directament 50µl d’aigua destil·lada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Mostres (tubs eppendorfs) abans de ser incubats 



Loreto Barrabino Clemente  

 - 42 - 

4.10.3. Procediment 

1. Incubar els tubs eppendorf a la temperatura correcta durant el temps 

desitjat, per a que la reacció enzimàtica es dugui a terme (en una gradeta 

flotant en un bany). Aquests paràmetres depenen del enzim utilitzat, en 

aquest cas a 50ºC (veure Figura 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mentrestant s’incuben el tubs es preparen els reactius de coure i 

arsenomolibdat: 

o Reactiu de coure: Es prepara barrejant la solució I i la II (Figura 24) 

en proporció 4:1 en volum. 

o Reactiu d’arsenomolibdat + H2SO4: es prepara prèviament a partir de 

la solució d’arsenomolibdat  i el H2SO4 (1,5 N) en una proporció 2:4 

en volum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Deixar 5 minuts en gel per detenir la reacció. 

4. Afegir 150µl d’aigua destil·lada. 

5. Afegir 250µl de reactiu de coure. 

6. Afegir la mostra (enzim) a l’eppendorf 0 (blanc de mostra) i barrejar. 

7. Aplicar vòrtex a tots els eppendorf. 

8. Bullir 10  minuts al bany maria. Això permet que es porti a cap la reacció 

entre el reactiu de coure i els sucres, per tant, és fonamental aquest pas. 

a) 

b) 

Figura 24. a) CMC 6% b) Reactiu alcalí de coure 

Figura 23. Gradeta flotant amb els tubs al bany 
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També serveix per inactivar els enzims presents. És recomanable fer un 

forat a la tapa dels tubs amb un ponçó per evitar que s’obrin al bullir. 

9. Refredar en aigua amb gel. 

10.Afegir 250µl del reactiu d’arsenomolibdat + H2SO4. 

11.Aplicar vòrtex. Tenir cura, perquè aquesta barreja produeix despreniment 

de gas que s’intensifica a l’agitar, de manera que els eppendorf es poden 

obrir. 

12.Afegir 750µl d’aigua destil·lada. 

13.Centrifugar 5 minuts a 4ºC, perquè precipitin els sòlids i que no interfereixin 

en la lectura. 

14.Mesurar l’absorbància de cada tub a 520nm (DO520nm).  

4.10.4. Recta patró 

Per poder relacionar els valors de DO a 520nm de les mostres amb valors 

d’activitat, es construeix una recta patró. Es relacionen, amb ella, els valors 

d’absorbància amb a quantitat de monosacàrid produït durant la reacció. 

a) Preparació de la recta 

Es prepara un banc de dissolucions del monosacàrid, que serà glucosa (perquè es 

mesura l’activitat cel·lulasa). De cada dilució del banc es pipetejen en nou tub 

250µl i es segueix el protocol a partir del punt 5 de l’apartat 5.7.4. Això es fa per 

duplicat per poder tenir dos valors per cada punt a la recta. 

A cada tub, on té lloc la reacció hi haurà una quantitat de sucre igual a la 

concentració multiplicada per 250µl. Les concentracions de cada punt de la recta i 

els µg de sucre que hi haurà a cada punt s’indiquen a la Taula 4: 

Taula 4. Concentracions y µg de sucre que hi haurà a cada punt de la 

recta patró 

µl de solució (1µg/µl) Glucosa (µg/ml) µg glucosa en 250µl 

10 10 2,5 

30 30 7,5 

50 50 12,5 

70 70 17,5 

90 90 22,5 

100 100 25 

120 120 30 

140 140 35 

160 160 40 

180 180 45 
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200 200 50 

220 220 55 

240 240 60 

250 250 62,5 

 

Un cop es tenen els dos valors de DO per cada punt , es representa en un full 

d’Excel els micrograms del sucre amb els valors de DO i s’obté una expressió 

matemàtica del tipus y=ax+b.  

4.10.5. Càlculs posteriors 

Per obtenir els valors d’activitat un cop es coneixen els valors de densitat òptica 

de les mostres es procedeix com s’explica a continuació: 

1. Es resta el valor del blanc a cada valor de mostra, per descomptar la hidròlisi 

que no influeix en l’enzim. 

2. S’interpolen en la recta patró els valors de DO de les mostres amb el blanc 

restat mitjançant l’expressió matemàtica (y=ax+b), i s’obtenen valors de 

quantitat del sucre. 

3. Es divideix la quantitat de sucre (expressada en micrograms) pel seu pes 

molecular per obtenir així la quantitat de micromols generats durant la 

reacció (PMglucosa=180,16g/mol). 

4. Es divideix el valor en micromols pel temps de reacció per obtenir el valor 

de producció de micromols del monosacàrid per minut (U). 

5. El valor anterior correspon a l’activitat en els 10µl d’enzim utilitzats, per això 

es divideix per 10 (quantitat de mostra aplicada), per així obtenir el valor 

en U/µl i aquest es multiplica per 1000 per obtenir el valor en U/ml. 

4.11. Determinació de l’acció enzimàtica 
mitjançant cromatografia de capa fina (TLC) 

La cromatografia en capa fina (TLC) és la tècnica capaç de separar els components 

d’una mostra entre dos fases, una mòbil, que sol ser líquida, i una altre 

estacionaria, que pot ser líquida o sòlida; i que està disposada com una capa de 

material porós d’un espessor determinat, col·locada sobre un suport pla inert (de 

vidre o d’alumini). 

4.11.1. Aplicació de les mostres a analitzar 

S’ha de tenir especial precaució amb la manipulació de la placa i procurar no tocar 

amb els dits la capa de cel·lulosa. Per això, la placa fina s’agafa sempre per els 

cantons de la mateixa. 

Es col·loca la placa sobre la taula i amb un llapis es traça una línia molt dèbil a una 

1,5 cm del cantó inferior de la placa, tenint cura de no danyar la superfície. En 

aquesta línia s’assenyalen dèbilment tres punts, distribuïts equitativament a 

l’amplada de la placa. 
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En un dels tres punts marcats a la placa de sílice gel s’injecten al voltant de 130µl 

de la mostra a analitzar gota a gota mitjançant una micropipeta, i esperant sempre 

a que s’assequi la gota anterior (utilitzant un assecador d’aire) per depositar la 

següent. 

A continuació, s’injecten 60µl de patrons de gluco-oligosacàrids i 40µl de patrons 

de xilo-oligosacàrids (patrons de referència) en cada una dels dos punts marcats 

que resten.  

 

4.11.2. Elució de les mostres 

A continuació, la placa s’introdueix en una cubeta de vidre que conté el dissolvent 

adequat (veure Figura 25), i el seu nivell no ha d’arribar mai a la línia horitzontal 

superior de la placa. El seu ascens per capil·laritat produeix l’efecte cromatogràfic. 

La solució que s’introdueix a la cubeta està formada per cloroform, àcid acètic 

glacial i aigua, en proporció 6:7:1 respectivament.  

El conjunt es col·loca sota una campana extractora durant un temps 

d’aproximadament 2 hores, es col·loca la tapa de la cubeta i s’espera que la fase 

mòbil ascendeixi per la placa fins que arribi a l’altura de fins uns 5cm de l’extrem 

oposat a la part submergida. Un cop realitzada l’elució, sobre la tapa de la cubeta 

i s’extreu la placa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11.3. Assecat i visualització 

Un cop  finalitzada l’elució  la placa de sílice gel es polvoritza amb una solució 

d’àcid sulfúric al 5% en etanol (60ml de CH3CH2OH i 3ml de H2SO4 concentrat) i 

s’introdueix a l’estufa a 100 ºC durant un temps mínim de 5 minuts, que podria  

prolongar-se fins a 1 hora. 

Aquest revelat permet identificar els diferents compostos dissolts a l’efluent i per 

comparació amb els altres patrons es comprova l’actuació de la mostra.  

Figura 25. Inici i final de la cromatografia 
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CAPÍTOL 5: 

RESULTATS I 

DISCUSSIÓ 

Primerament es prepara la matèria prima (pasta dissolving TCF) per fer la hidròlisi 

àcida amb l’àcid sulfúric al 62% i al 63%, per tal d’escollir la millor dosi per un alt 

rendiment en el procés d’obtenció de NCC. 

Un cop escollida la dosi d’àcid corresponent, es tracta la pasta enzimàticament i 

amb aquesta es realitza el procés per obtenir els NCC i s’estudia el rati àcid-

cel·lulosa, per comprovar la seva importància en el procés (veure Figura 26).  

Figura 26. Diagrama del procés d'obtenció de NCC 
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5.1. Nomenclatura 

La nomenclatura utilitzada en la memòria d’aquest projecte està especificada a 

continuació en la Taula 5. 

Taula 5. Nomenclatura utilitzada 

Nomenclatura Explicació Unitats 

NWconcentració 

àcid_num. mostra 

Mostra de NCC amb 

pasta sense tractar 

enzimàticament 

El primer subíndex especifica el 

percentatge de concentració 

d’àcid i el segon el número de 

mostra 

g 

Ca_NWconcentració 

àcid_num. mostra 

Mostra de NCC tractada 

enzimàticament 

El primer subíndex especifica el 

percentatge de concentració 

d’àcid i el segon el número de 

mostra 

g 

Mv_NCC Pes dels vasos de precipitats amb els NCC g 

Mv Pes dels vasos de precipitats sense els NCC g 

MNCC Pes dels NCC obtinguts g 

VT Volum total supensió mL 

Vv Volum mostra suspensió de l’estufa mL 

Mpasta_inicial Pes de la pasta seca utilitzada a la hidròlisi g 

η Rendiment % 

DS Desviació estàndard - 

IC Interval de confiança - 

VNaOH Volum de dissolució de NaOH mL 

CNaOH Concentració de dissolució de NaOH M 

Mws Pes atòmic del sofre g 

Vsusp 
Volum de la suspensió per la valoració del contingut de 

sulfats  
mL 

%S Percentatge del contingut en sulfats mL 
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5.2. Elecció de la dosi d’àcid 

El primer pas es fer unes pre-experiències per determinar el percentatge d’àcid 

sulfúric, ja que aquest depèn del tipus de matèria prima utilitzada. 

Es realitza la hidròlisis per duplicat en tres dies diferents, cadascuna amb 2g de 

pasta (seca i fluflada) i amb diferents concentracions d’àcid sulfúric (62% i 63%). 

Per tant, les mostres amb subíndex 1, 2, 3, 4, 5 i 6 estan realitzades en tres dies 

diferents. Es calcula el rendiment de totes les hidròlisis i el contingut final de 

sulfats. 

Comparant els resultats obtinguts s’observa que el contingut de sulfats és molt 

proper en les hidròlisis de dies diferents i concentracions d’àcid diferents. Però els 

rendiments obtinguts són bastant variats com es pot veure a les Taula 6 i Taula 

7. 

Taula 6. Resultats de la hidròlisi amb àcid sulfúric al 63% 

Dia Mostra ƞ (%) Mitja ƞ (%) Mitja sulfats (%) 

1 NW63_1 

1A 31,80 

31,65 ±  0,12 1,62 ± 0,03 
1B 31,58 

1C 31,58 

1 NW63_2 

2A 28,92 

28,88 ± 0,04 1,76 ± 0,03 2B 28,88 

2C 28,83 

2 NW63_3 

3A 34,68 

35,45 ± 0,66 1,89 ± 0,03 3B 35,58 

3C 36,09 

2 NW63_4 

4A 26,84 

26,98 ± 0,12 2,49 ± 0,09 4B 27,05 

4C 27,05 

3 NW63_5 

5A 20,31 

20,29 ± 0,03 2,10 ± 0,02 5B 20,31 

5C 20,26 

3 NW63_6 

6A 27,57 

27,84 ± 0,23 1,79 ± 0,05 6B 28,07 

6C 27,87 
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Taula 7. Resultats de la hidròlisi amb àcid sulfúric al 62% 

Dia Mostra ƞ (%) Mitja ƞ (%) Mitja sulfats (%) 

1 NW62_1 

1A 52,61 

52,55 ± 0,19 1,49 ± 0,02 1B 52,33 

1C 52,73 

1 NW62_2 
2B 56,54 

56,43 ± 0,16 1,69 ± 0,03 
2C 56,32 

2 NW62_3 

3A 40,92 

41,72 ± 1,36 1,68 ± 0,01 3B 43,41 

3C 40,82 

2 NW62_4 

3A 44,03 

43,62 ± 1,22 0,47 ± 0,27 3B 44,69 

3C 42,15 

3 NW62_5 

5A 29,77 

30,712 ± 0,79 1,54 ± 0,08 5B 31,41 

5C 30,97 

3 NW62_6 

6A 45,49 

46,08 ± 0,89 1,62 ± 0,05 6B 47,19 

6C 45,56 

4 NW62_7 

7A 54,67 

54,92 ± 0,21 0,90 ± 0,01 7B 55,11 

7C 54,98 

 

A la hidròlisi amb àcid al 62% hi ha més variació, ja que pertany al punt d’inflexió.   

Aquestes variacions son degudes als següents factors: 

 El mecanisme de filtratge. Encara que les mostres es van posar al sonicador 

i que es va utilitzar una bomba de buit, es va observar que el filtre 

s’obturava i per tant, hi ha una pèrdua del rendiment en el canvi del paper 

de filtre. També s’ha de tenir en compte que abans d’arribar a obturar-se 

completament el paper hi ha partícules que haurien d’haver passat pel filtre, 

però ja s’havien començat a dipositar les partícules més grans i per tant, es 

van quedar a la superfície.  

 Sonicador. Durant la realització dels primers experiments es va observar 

que les mostres havien d’estar al sonicador més temps del especificat al 

protocol, per aconseguir diluir els flòculs. Es va percebre que feia un soroll 

atípic durant el seu funcionament, i al desmuntar-lo es va comprovar que 

era degut al desgast de la punta del sonicador. 

 Temps de sonicació. El temps que les mostres resideixen al ultrasò és 

orientativa i s’ha de comprovar visualment que els flòculs més grans s’hagin 

desintegrat, i això pot comportar que algunes mostres estiguin més 

homogènies que unes altres (error de factor humà). 

S’han descartat alguns valors, que pels motius abans descrits, es consideren 

erronis, ja que són molt dispars. Aquests valors són els corresponents a la hidròlisi 

NW63_5. La mitjana dels valors es mostra a la Taula 8. 
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Taula 8. Resum de la mitjana del rendiment i contingut de sulfats de les 

hidròlisis de la pasta sense tractar 

Concentració en pes 

d’àcid sulfúric (%) 

Mitjana del rendiment 

(η)  

Mitjana del contingut 

de sulfats (%S) 

63 30,2 ± 1,6 1,9 ± 0,1 

62 46,1 ± 3,6 1,5 ± 0,2 

 

Es pot concloure que els resultats trobats per la hidròlisi amb àcid sulfúric al 62% 

són superior i per tant, és la dosi escollida per continuar amb l’estudi. 

5.3. Tractament enzimàtic amb 
Celluclast® 

Un cop aplicat el tractament amb cel·lulasa (Celluclast®) a la matèria prima (pasta 

dissolving TCF), el primer pas és el càlcul del rendiment del procés enzimàtic. 

5.3.1. Activitat residual 

Per tal de saber si ha hagut activitat enzimàtica durant tot el tractament en el 

reactor es mesura l’activitat residual de l’efluent, just després d’acabar el temps 

de reacció i abans de desnaturalitzar els enzims. 

Per poder comprovar l’activitat residual es segueix el protocol i es mesura 

l’absorbància de les mostres. 

 

Taula 9. Resultats de l’absorbància mesurada amb l’espectrofotòmetre 

Mostra Absorbància 

1 0,186 

2 0,231 

3 0,318 

0 0,219 

Control 0,024 

  

Per tant, es calcula l’activitat residual com s’especifica al protocol, veure Taula 

10. 
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Taula 10. Resultats de l'activitat residual del tractament enzimàtic 

Dilució Activitat (U/gps) 

1 1,069 

2 3,122 

 

Es pot comprovar que hi ha certa activitat residual, però que és un valor molt baix. 

Es pot assegurar que l’enzim s’ha mantingut actiu durant les dues hores de 

tractament. No obstant, s’observa que la pèrdua d’activitat és del 80%, el que ens 

indica que potser el tractament enzimàtic no ha sigut del tot suficient. 

5.3.2. TLC 

Per tal de verificar que la cel·lulasa ha actuat s’analitza l’efluent del tractament per 

TLC. Aquest és un procés només qualitatiu, és a dir, mitjançant aquesta tècnica 

no es poden determinar ni la totalitat ni la quantitat de substàncies presents en 

els efluents del tractament enzimàtic. Però en aquest cas serveix perquè si estan 
presents oligòmers de cel·lulosa consta que la cel·lulosa ha actuat sobre les fibres 

de cel·lulosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Placa TLC dels efluents del tractament 
enzimàtic 

Mostra 
Patró de referència: 

gluco-oligòmers 

Patró de referència: 

xilo-oligosacàrids 

G1 

G2 

G3 
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A la Figura 27 s'observa que la mostra del tractament enzimàtic presenta unes 

taques que corresponen a la glucosa (G1), cel·lobiosa(G2) i cel·lotriosa (G3). Això 

confirma que l’enzim ha actuat. 

5.3.3. Rendiment de la pasta tractadaenzimàticament 

Es calcula el rendiment de la pasta tractada amb cel·lulasa (Celluclast®). 

Primer s’ha de mesurar la sequedat de la pasta, i amb aquest valor determinar el 

pes total de pasta seca. 

Amb el valor del pes total de pasta tractada es calcula el rendiment: 

𝜂 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡
· 100 (11) 

Es calcula per duplicat, per poder garantir la veracitat dels resultats. 

a) Sequedat 1= 34,39 % d’humitat 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 = 282,90 𝑔 𝑃ℎ ·  
34,39 𝑔 𝑃𝑠

100 𝑔 𝑃ℎ
= 97,30 𝑔 𝑃𝑠 (12) 

𝜂 =  
97,30 𝑔 𝑃𝑠

100 𝑔 𝑃𝑠
· 100 = 97,30 % (13) 

 

b) Sequedat 2= 33,94 % d’humitat 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 = 282,90 𝑔 𝑃ℎ ·  
33,94 𝑔 𝑃𝑠

100 𝑔 𝑃ℎ
= 96,02 𝑔 𝑃𝑠 (14) 

𝜂 =  
96,02 𝑔 𝑃𝑠

100 𝑔 𝑃𝑠
· 100 = 96,02 % (15) 

Es calcula la mitjana dels dos valors: 

𝜂 =  
97,30 +  96,02 

2
= 96,66 % (16) 

 

El rendiment del tractament de la pasta dissolving TCF amb la cel·lulasa 

Celluclast® es de 96,7%.  

Aquest percentatge del rendiment s’ha de tenir en compte per calcular el 

rendiment final del procés d’obtenció dels NCC amb la pasta tractada. Per tant, es 

restarà aquest valor del rendiment trobat a la hidròlisi, per calcular el valor real 

obtingut durant el procés. 

5.4. Optimització del rati àcid:cel·lulosa 

Segons la bibliografia i per estudis previs realitzats en el grup d’Enginyeria 

Paperera CELBIOTECH de la UPC, petites variacions en el percentatge d’àcid 

sulfúric fan variar molt el rendiment. Per això s’ha pensat que per tal se ser més 

acurats en l’optimització de l’obtenció dels NCC, es pot actuar sobre la variable rati 
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pasta-àcid. En l’estudi previ [2] es va avaluar la influència de la dosi, temps i 

temperatura. Però els ratis pasta-àcid no s’havien avaluat anteriorment.   

Sobre la pasta tractada enzimàticament s’han avaluat els ratis àcid-pasta de 8:1, 

9:1, 10:1, 11:1 i 12:1. 

5.4.1. Rendiment 

La Taula 11 i la Figura 28 mostren l’evolució del rendiment respecte al rati. Amb 

els resultats obtinguts es pot observar una tendència creixent. A mesura que 

s’augmenta la quantitat d’àcid sulfúric (relació àcid-pasta), augmenta el 

rendiment. 

 

Taula 11. Resultats dels rendiments obtinguts amb la pasta tractada 

Mostra ƞ ( %) ƞ amb ƞ  pasta ( %) 

Ca_NW8 37,1 ± 4,5 35,9 ± 4,3 

Ca_NW9 46,7 ± 1,0 45,1 ± 1,0 

Ca_NW10 49,5 ± 3,2 47,8 ± 3,1 

Ca_NW11 49,9 ± 2,3 48,2 ± 2,3 

Ca_NW12 54,5 ± 5,7 52,6 ± 5,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests resultats indiquen que probablement no s’ha arribat al màxim de 

rendiment que es pot obtenir al 62%. En principi sembla que es podria augmentar 

més el rati àcid-pasta. 

 

 

Figura 28. Gràfica de la tendència del rendiment 



 Obtenció de nanocel·lulosa utilitzant enzims 

 - 55 - 

5.4.2. Contingut de sulfats 

Per tal de comprovar que l'eliminació de l'àcid ha sigut efectiva, es calcula el 

contingut de sulfats presents a les mostres finals dels NCC. 

 

Taula 12. Resultats del contingut de sulfats per la pasta tractada 

Mostra Sulfats 

Ca_NW8 1,4 ± 0,1 

Ca_NW9 1,4 ± 0,1 

Ca_NW10 1,2 ± 0,1 

Ca_NW11 1,3 ± 0,0 

Ca_NW12 1,3 ± 0,0 

 

Es pot comprovar a la Taula 12 que la quantitat de sulfats en les diferents mostres 
són bastant semblants, per tant, la variable rati àcid-cel·lulosa no influeix en el 

contingut de sulfats. Però existeix un error degut a la fase de centrifugació, depèn 

de la quantitat d'efluent que es pot descartar (quantitat d'àcid sulfúric que 

s'eliminen en aquesta part del procés). Això afecta al pH de la mostra i per tant, 

al temps de diàlisi de la mostra (ja que s’extreu quan el pH està a 3 ± 0,2).  

5.5. Comparativa  

S’observa que els rendiments obtinguts amb la pasta tractada enzimàticament i 

amb el mateix rati àcid-cel·lulosa (10:1) de les primeres mostres (sense tractar) 

no són superiors, com s’esperava al iniciar aquest projecte. Per tant, i després 

d’haver calculat l’activitat residual del tractament al reactor, es conclou que el 

tractament ha estat insuficient i per que sigui efectiu potser s’hauria de realitzar 

amb més quantitat d’enzim.  

Un altre aspecte que pot haver influït negativament en l’efecte de la cel·lulasa és 

que la pasta utilitzada en aquest estudi conté un elevat contingut en fins (~40%) 

tal com indica Quintana en la seva publicació [7]. Els fins són partícules petites de 

fibra d’una longitud inferior a 0,2mm. En alguns casos es parla que els fins són les 

partícules capaces de passar per un porus de 75µm de diàmetre. Per tant, 

probablement l’enzim hagi actuat sobre aquestes partícules hidrolitzant-les 

excessivament, durant el tractament enzimàtic . De manera que la hidròlisi àcida 

ha resultat ser més severa en aquestes partícules, provocant una degradació total 

del monòmer i per tant, un menor rendiment. 

També s’observa que el contingut de sulfats està entorn al 1,3%, i no és creixent 

en funció de la dosi de H2SO4. Però s’ha indicat anteriorment molt probablement 

això es degut a la fase de centrifugació. De totes maneres, aquest valors de sulfats 

són del mateix ordre que d’altres trobats en estudis previs del grup sobre línters 

de cotó [3]. 
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Taula 13. Comparativa de les mostres amb i sense tractament 

enzimàtic 

Mostra Rendiment ( ƞ) Sulfats 

NW10 49,4 ± 2,5 1,4 ± 0,2 

Ca_NW8 35,9 ± 4,3 1,4 ± 0,1 

Ca_NW9 45,1 ± 1,0 1,4 ± 0,1 

Ca_NW10 47,8 ± 3,1 1,2 ± 0,1 

Ca_NW11 48,2 ± 2,3 1,3 ± 0,0 

Ca_NW12 52,6 ± 5,5 1,3 ± 0,0 
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CAPÍTOL 6: 

CONCLUSIONS 

Després de la realització del projecte, els experiments i el tractament dels resultats 

es poden extreure les següents conclusions. 

6.1. Conclusions generals 

El rendiment del procés d’obtenció dels NCC presenta una tendència a augmentar 

en augmentar el rati àcid-pasta. Per tant, controlar la variable del rati és molt 

important de del punt de vista del rendiment, perquè el pot incrementar de forma 

eficient. 

6.2. Conclusions específiques 

Segons els resultats obtinguts en l’estudi d’aquest projecte es conclou: 

 

 El procés d’obtenció dels NCC té fases no controlades, que depenen del 

factor del analista i pot conduir a errors. Per tant, s’hauria d’optimitzar 

aquest mètode per homogeneïtzar els processos de totes les mostres. 

 El tractament enzimàtic ha estat insuficient, ja que no ha suposat un 

augment considerable en el rendiment del procés d’obtenció dels NCC. 

 L’eficiència del procés d’obtenció de NCC depèn de la matèria prima, per 

tant es requereix un estudi per cada matèria. 

 El contingut elevat de fins afecta negativament al procés.   
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CAPÍTOL 7:  

PROPOSTES DE 

MILLORA 

En aquest capítol es troben les propostes de millora per una possible continuació 

del projecte. 

 Augmentar la quantitat de cel·lulasa (U/g) del tractament enzimàtic. 

 Estudiar el tractament enzimàtic amb un altre tipus de cel·lulasa. 

 Analitzar l’efecte del percentatge de fins. 

 Determinar l’efecte de la hidròlisi àcida amb ratis àcid-pasta superiors als 

utilitzats. 

 Comparar amb altres matèries primes. 

 Respecte al protocol:  

o Millorar el mètode d’agitació durant la hidròlisi àcida. 

o Estudiar l’efecte de la centrifugació. 

o Buscar un mètode de filtració més efectiu. 
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CAPÍTOL 8: 

SEGURETAT I MEDI 

AMBIENT 

En aquest capítol estan detallades les normes i mesures de seguretat que s’han de 

dur a terme a un laboratori i la gestió dels residus.  

8.1. Seguretat 

8.1.1. Mesures generals de seguretat:  

 Portar la bata cordada.  

 Portar les ulleres de seguretat posades en tot moment.  

 Fer servir guants de làtex per la manipulació de qualsevol substància (Les 

fitxes de seguretat dels reactius utilitzats estan al annex 1 .  

 Portar el cabell recollit.  

 En el cas de necessitar ulleres, portar-les a sota de les de seguretat. Mai 

portar lents de contacte, ja que poden ocasionar danys si entren en contacte 

amb vapors.  

 No portar bufandes, mocadors o collarets llargs que puguin entrar en 

contacte amb alguna substància i interferir en el nostre treball.  

 Mantenir net i ordenat el lloc de treball: guardar els objectes que no siguin 

necessaris a l’armariet i netejar els vessaments que es puguin produir o les 

restes de material que es puguin trencar.  

 Saber on estan situats els elements de seguretat: farmaciola, dutxes 
d’emergència, renta-ulls, manta per apagar focs, etc.  
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8.1.2. Mesures de seguretat per l’experiment 

 Manipular el muntatge elèctric amb el cable desendollat sempre.  

 Evitar esquitxades d’aigua sobre les connexions elèctriques.  

 Apartar-se si és produeix una esquitxada sobre les connexions elèctriques 

i desendollar o tancar l’interruptor de la llum.  

8.2. Tractament de residus 

Les mostres obtingudes (solucions amb els NCC) es guarden ala nevera per la seva 

conservació. Però tenen un pH=3 i per tant alhora de desprendre’s d’elles s’han 

de retirar per una empresa de recollida, ja que poden ser perjudicials pel medi 

ambient. 

Els residus procedents de l’anàlisi de l’activitat residual són autoclavats  i avocats 

en un contenidor que serà portat a incinerar posteriorment. 
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CAPÍTOL 9: 

AVALUACIÓ 

ECONÒMICA 

9.1. Recursos humans 

Per la realització del projecte s’ha necessitat d’un graduat en enginyeria química i 

un tècnic de laboratori. 

La durada del projecte és de vuit mesos, en els quals el graduat treballa durant 8 

hores al dia i el tècnic de laboratori tres hores al dia. 

9.1.1. Enginyer de grau 

Els costos ha tenir en compte són: 

 Sou brut anual d'un enginyer de grau (SB): 25000€/any  

 Costes seguretat social (CSS): 0,33 · SB = 8250€/any  

 Numero d'hores laborables anuals (HA): 250 dies · 8 hores = 2000 h  

 Numero d'hores treballades (HT): 1330h  

 

Per tant, amb la següent equació es calcula el cost total per al treball de 

l’enginyer. 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑦𝑒𝑟 = 𝐻𝑇 ·  
𝑆𝐵 + 𝐶𝑆𝑆

𝐻𝐴
 (17) 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑦𝑒𝑟 = 1330 ·  
25000 + 8250

2000
=  22111,25€ (18) 
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9.1.2. Tècnic de laboratori 

Els costos ha tenir en compte: 

 Sou brut anual d'un enginyer de grau (SB): 17000€/any  

 Costes seguretat social (CSS): 0,33 · SB = 5610€/any  

 Numero d'hores laborables anuals (HA): 250 dies · 8 hores = 2000 h  

 Numero d'hores treballades (HT): 500h  

Per tant, amb la següent equació es calcula el cost total per al treball del tècnic 
del laboratori. 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑡è𝑐𝑛𝑖𝑐 = 𝐻𝑇 ·  
𝑆𝐵 + 𝐶𝑆𝑆

𝐻𝐴
 (19) 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑡è𝑐𝑛𝑖𝑐 = 500 ·  
17000 + 5610

2000
= 5652,5€ (20) 

9.1.3. Costos totals de recursos humans 

Les despeses dels recursos humans d’aquest projecte són, com es por veure la 

Taula 14, de 27763,75€. 

Taula 14. Costos de recursos humans desglossats 

Treballador Cost (€) 

Enginyer 22111,25 

Tècnic 5652,5 

Total 27763,75 

 

9.2. Recursos materials 

Com a recursos materials es tenen en compte el laboratori (aigua i electricitat), 

els aparells i màquines necessàries per fer els experiments, els reactius i les 

matèries primes.  

El projecte s’ha realitzat durant 8 mesos, y per tant, es té en compte que durant 

aquest temps s’ha llogat un laboratori d’enginyeria paperera complet; amb els 

recursos materials indispensables per la realització de la part experimental 

d’aquest projecte. 
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Taula 15. Costos del lloguer del laboratori 

Temps (mesos) Lloguer (€) 

1 4500 

8 36000 

9.3. Cost total 

Tenint en compte els costos de  recursos humans i  materials  utilitzats en  la 

realització d’aquest projecte, el total de l’avaluació econòmica s’especifica a la 

Taula 16. 

Taula 16. Costos totals del projecte 

Recursos Costos (€) 

Humans 27763,75 

Materials 36000 

Total 63763,75 
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