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Capítol 5 

 Estudi comparatiu de noves xilanases de 
diferent família en el blanqueig de pasta 

kraft d’eucaliptus 

RESUM 

Quatre xilanases noves que pertanyen a diferents famílies de glicosil hidrolases (una 
de la família 11, dues de la família 10 i una de la família 5) s’apliquen en el blanqueig 
de pasta kraft d’eucaliptus en seqüències XDP. S’avalua l’efecte d’aquestes en la 
deslignificació, el blanqueig i en l’eliminació d’àcids hexenurònics de les pastes així com 
en la cromatografia en capa fina i en l’absorbància dels efluents. Els efectes de les 
xilanases es comparen amb la seqüència del blanc X0DP. La xilanasa que pertany a la 
família 11 resulta ser la més efectiva i la seva acció depèn del tipus de pasta utilitzada. 
Les xilanases de la família 10 no milloren les propietats d’Ik i blancor però sí que 
afavoreixen l’eliminació d’HexA. La xilanasa de la família 5 produeix lleugers efectes el 
que la fa interessant per a seguir-la estudiant ja que no hi ha estudis anteriors en el 
blanqueig de pastes amb aquesta família. Per últim, els productes que apareixen als 
efluents es relacionen amb les propietats de les pastes i s’observa que l’eliminació 
d’HexA a l’etapa X va lligada a l’eliminació de xilans. 

5.1 INTRODUCCIÓ 

La pasta d’eucaliptus igual que totes les frondoses, es caracteritza per tenir gran 
quantitat de xilans els quals formen part de les hemicel·luloses presents en les fibres 
cel·lulòsiques (Grant, 1992; Senior i Hamilton, 1992). Els xilans són heteropolisacàrids 
complexes que comprenen β-1,4-unions d’unitat de D-xilopiranosa que són altament 
substituïts. La biodegradació del xilà, el qual és un abundant polisacàrid a la naturalesa 
és un procés complex que requereix la coordinada acció de varis enzims, entre els 
quals les β-1,4-endoxilanases, trencant enllaços interns en l’enllaç β-1,4-xilosa tenen el 
paper principal (Beg et al., 2001). La natural heterogènea i complexa estructura 
química del xilà explica la multiplicitat de xilanases produïdes per microorganismes 
(Bastawde, 1992). L’activitat de diferents xilanases amb petites diferències sobre 
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l’especificitat de substrat i la forma d’actuació facilita la degradació del xilà de les 
plantes en els habitats naturals. 

Les xilanases primerament van ser classificades en dos grups: les de la família 10 i les 
de la família 11 (Gilkes et al., 1991; Henrissat i Bairoch, 1996). Les xilanases de la 
família 10 són més llargues, més complexes i més diverses mentre que les de la família 
11 són més petites, més consistents en estructura i més específiques de xilà (Jeffries, 
1998 (a)). Tanmateix, també s’han trobat xilanases que pertanyen a la família 5  (Keen 
et al., 1996; Collins et al., 2005). No està clar quina de les famílies és més eficient per 
a ser aplicades en el blanqueig de pastes. S’han fet varis estudis amb xilanases de la 
família 10 i 11 com a potenciadores del blanqueig, on es diu que diferents famílies de 
xilanases tenen diferents habilitats en el blanqueig i diferent manera d’actuar sobre el 
polímer de xilà (Elegir et al., 1995; Biely et al., 1997; Clarke et al., 1997; Kolenová et 
al., 2006) però no hi ha estudis publicats en el blanqueig de pastes utilitzant xilanases 
de la família 5.  

Durant la cocció alcalina de la fusta, cadenes curtes de xilans precipiten en una forma 
més o menys cristal·lina a la superfície de les fibres de cel·lulosa, provocant una 
disminució de l’accessibilitat de la paret de la fibra. El mecanisme exacte de l’acció de 
la xilanasa durant el blanqueig de la pasta kraft no està encara ben establert i varies 
teories sobre la seva acció han estat proposades però l’efecte general és que 
l’eliminació d’aquests xilans facilita la penetració de reactius en posteriors etapes de 
blanqueig (Paice et al., 1992; Kantelinen et al., 1993; Suurnakki et al., 1997; Roncero 
et al., 2000; Torres et al., 2000). Un tema important relacionat en l’ús de xilanases per 
l’indústria paperera,  és saber si tots els tipus d’enzims tenen la capacitat de funcionar 
com a potenciadors del blanqueig, o bé si aquesta propietat és restringida només a un 
petit nombre de xilanases. 

Un aspecte molt innovador relacionat en l’ús de xilanases és que aquestes podrien 
reduir el contingut en àcids hexenurònics (HexA) de les pastes. Els HexA es formen 
durant la cocció kraft on l’àcid metilglucurònic present en els xilans es converteix en el 
seu corresponent insaturat àcid hexenurònic (àcid 4-deoxi-β-L-threo-hex-4-
enopiranosilurònic) (Buchert et al., 1995; Shatalov i Pereira, 2004; Daniel et al., 2003). 
Les xilanases actuarien sobre la pasta hidrolitzant els xilans més accessibles de la 
superfície de la fibra els quals s’haurien format durant la cocció kraft. Aquests xilans 
contenen àcids HexA, per tant, eliminant aquests xilans juntament amb ells també 
s’eliminarien HexA. 

A partir de dues soques bacterianes amb alt poder xilanolític aïllades pel grup de la 
Universitat de Barcelona: Bacillus sp. BP-7 (López et al., 1998) i Paenibacillus 



Avaluació de noves xilanases 

  
5-3 

barcinonensis (Sánchez et al., 2005), es vol avaluar l’aplicació biotecnològica en el 
blanqueig de pastes de les xilanases que produeixen. Al capítol 3 s’ha avaluat una 
xilanasa de P. barcinonensis i s’ha determinat que la seqüència de blanqueig més 
selectiva és la XD i a més, s’ha vist necessari augmentar la dosi d’enzim en posteriors 
assaigs per tal d’observar millors efectes enzimàtics en les pastes i efluents al mateix 
temps que s’ha demostrat que no cal realitzar un blanc amb l’extracte d’E.coli amb el 
que van les xilanases. 

En aquest capítol s’avaluen dues xilanases de la soca bacteriana Bacillus sp. BP-7, una 
que pertany a la família 11 (Gallardo et al., 2004) i una a la família 5 (Gallardo, 2007) i 
dues xilanases de P. barcinonensis que pertanyen a la família 10 (Blanco et al., 1996; 
Blanco et al., 1999; Gallardo et al., 2003; Gallardo et al., 2007) per tal de veure si són 
capaces de potenciar el blanqueig de la pasta kraft d’eucaliptus en seqüències de 
blanqueig XDP. S’estudien els efectes en les propietats de les pastes i dels efluents, i 
es dóna especial importància a l’efecte de les xilanases en el contingut en àcids 
hexenurònics de les pastes. 

5.2 MATERIALS I MÈTODES 

5.2.1 Matèria prima 

La matèria prima utilitzada en aquest capítol és pasta kraft d’eucaliptus (Eucalyptus 
globulus), deslignificada amb oxigen. És de procedència industrial i produïda per 
l’empresa Torraspapel, S.A. S’han utilitzat dos tipus de pasta, la pasta 1 correspon a la 
pasta directament produïda a fàbrica i la pasta 2 correspon a la mateixa pasta que ha 
estat rentada al laboratori amb tampó Tris-HCl pH7 durant 30 minuts. Les 
característiques inicials d’aquestes pastes són les que s’indiquen a la Taula 5-1. 

Taula 5 1. Propietats inicials de les pastes 

 Pasta 1 Pasta 2 

Índex kappa 9,2 8,0 

Blancor (%ISO) 50,2 51,1 

Viscositat (mL/g) 958±24 972±20 

HexA* (µmol/gps) 44,1±0,42 38,8±0,7 
*HexA: contingut en àcids hexenurònics de la pasta 

5.2.2 Enzims  

Els enzims utilitzats són quatre xilanases noves clonades i caracteritzades al 
Departament de Microbiologia de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona 
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a partir de dues soques bacterianes Bacillus sp. BP-7 i Paenibacillus barcinonensis les 
quals han estat referenciades com XA, XG, XJ i XK. La  XA és la mateixa que s’ha aplicat 
al capítol 3, i pertany a la família 10 de les glicosil hidrolases igual que la XK; la XG 
pertany a la família 11 de les glicosil hidrolases i la XJ a la família 5. Al capítol 2 de 
Materials i Mètodes s’especifiquen les característiques de cadascuna. 

5.2.3 Blanqueig 

La seqüència de blanqueig ECF estudiada és del tipus XDP on: 

• X: Pretractament enzimàtic amb xilanasa 
• D: Blanqueig amb diòxid de clor 
• P: Blanqueig amb peròxid d’hidrogen 

5.2.3.1 Seqüències de blanqueig 

Per tal d’assegurar-se que els efectes en les propietats de les pastes són deguts 
únicament a l’enzim i no a les condicions del propi tractament, és necessari fer 
paral·lelament als tractaments enzimàtics un blanc (X0) que consisteix en realitzar una 
etapa X a les mateixes condicions del tractament enzimàtic (consistència, temps, 
tampó, temperatura, pH) però sense afegir-hi l’enzim. La resta d’etapes es fan igual 
per blanc i enzim; el blanc es realitza paral·lelament a cada pretractament amb 
xilanasa, però com s’ha comentat al capítol 3 els resultats del blanc s’han simplificat en 
un de sol per tal de facilitar la interpretació dels resultats. 

Sobre la pasta 1 s’han realitzat les següents seqüències de blanqueig: 

• X0DP: seqüència del blanc on a l’etapa X no se li afegeix l’enzim 
• X2GDP: seqüència amb la xilanasa XG a dosi de 2 unitats per gps  
• X2JDP: seqüència amb la xilanasa XJ a dosi de 2 unitats per gps 
• X2KDP: seqüència amb la xilanasa XK a dosi de 2 unitats per gps 

Sobre la pasta 2 s’han realitzat les següents seqüències de blanqueig: 

• X’0DP: seqüència del blanc on a l’etapa X no se li afegeix l’enzim 
• X’2ADP: seqüència amb la xilanasa XA a dosi de 2 unitats per gps  
• X’2GDP: seqüència amb la xilanasa XG a dosi de 2 unitats per gps 

on està referenciat en cada cas el tipus de tractament aplicat a l’etapa X (dosi d’enzim 
i tipus d’enzim) sent el primer subíndex la dosi d’enzim utilitzada (0 en el cas del blanc 
i 2 al afegir-hi enzim) i el segon subíndex l’enzim utilitzat (XA, XG, XJ o XK). Una unitat 
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d’enzim és definida com la quantitat d’enzim requerida per a produir 1 µmol de grups 
aldehid per minut. 

Les condicions d’aplicació de cada etapa de blanqueig es detallen a continuació. 
L’equip i metòdica utilitzats s’especifiquen detalladament al capítol 2 (Materials i 
Mètodes). 

5.2.3.2 Pretractament enzimàtic amb xilanasa (X) 

Les condicions d’aplicació de l’etapa X s’han determinat al Departament de 
Microbiologia de la Universitat de Barcelona (Gallardo, 2007), depenen de l’enzim 
utilitzat en cada cas i es mostren especificades a la Taula 5-2. 

Taula 5 2. Característiques i condicions d’aplicació de les xilanases utilitzades 

 Tract 
Dosi 

(U/gps) 
Temp. 
(ºC) 

pH 
Tampó 

(50 mM) 
Temps 

(h) 
Cons (%) 

X0 0 40-60 

X2J   60 

X2G  50 
Pasta 1 

X2K 

2 

40 

7 

X’0 0 40-50 7-8 

X’2G 50 7 Pasta 2 

X’2A 
2 

40 8 

Tris-HCl 2 10 

5.2.3.3 Etapa de blanqueig amb diòxid de clor (D) 

L’etapa D es realitza al 10% de consistència, a una temperatura de 56ºC durant 60 
minuts al 3% de diòxid de clor sps com a clor actiu.   

5.2.3.4 Etapa de blanqueig amb peròxid d’hidrogen (P) 

L’etapa P es realitza al 5% de consistència, a 90ºC de temperatura, durant 120 minuts, 
al 3% sps de peròxid d’hidrogen, a l’1,5% sps de NaOH, a l’1% sps de DTPA i al 0,2% 
sps de MgSO4. 

5.2.4 Caracterització de les pastes 

Per a la caracterització de les pastes s’ha determinat l’índex kappa, la blancor i la 
viscositat segons la normativa ISO corresponent indicada al capítol 2 i el contingut en 
àcids hexenurònics (HexA) segons el mètode proposat per Gellerstedt i Li el 1996 i 
modificat posteriorment, el qual es basa en l’anàlisi per espectroscopia UV (Chai et al., 
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2001). Aquestes propietats són mesurades de cada seqüència després de cada etapa 
de blanqueig per tal d’estudiar l’evolució del procés i poder comparar les pastes 
tractades enzimàticament amb les pastes del blanc. 

A partir de l’índex kappa s’ha calculat la deslignificació o percentatge de disminució 
d’índex kappa respecte la pasta inicial segons l’ Eq. 5-1 i a partir del contingut en HexA 
s’ha calculat l’eliminació d’HexA respecte la pasta inicial segons l’Eq. 5-2.   

100*
Ik

IkIk
(%)cacióDeslignifi

i

fi −
=  Eq. 5-1 

100*
HexA

HexAHexA
(%)HexA'dinaciólimE

i

fi −

=  Eq. 5-2 

on, 

Iki i HexAi= índex kappa o contingut en HexA de la pasta inicial  

Ikf i HexAf= índex kappa o contingut en HexA de la pasta després de cada etapa (X; D 
o P) 

5.2.5 Caracterització dels efluents 

Per a la caracterització dels efluents s’ha realitzat la cromatografia en capa fina de les 
etapes X i D, i també s’ha realitzat un espectre d’absorbància de l’etapa X. Les 
metodologies seguides en cada cas es troben descrites al capítol 2 (Materials i 
Mètodes).  

5.3 RESULTATS I DISCUSSIÓ 

Per estudiar l’efecte del pretractament enzimàtic és necessari comparar els resultats 
obtinguts de cada tractament on s’hi ha afegit enzim amb el blanc, el qual consisteix 
en realitzar l’etapa X a les mateixes condicions d’aplicació però sense afegir-hi l’enzim. 
Per tant, es compararan les seqüències X2JDP, X2GDP i X2KDP (tractaments amb enzim) 
amb el blanc X0DP i les seqüències X’2ADP i X’2GDP amb el blanc X’0DP. També es 
comparen les diferents seqüències amb pretractament amb xilanasa entre elles per tal 
d’identificar la xilanasa nova més efectiva en el blanqueig de la pasta. 
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Primerament s’avaluen les propietats d’índex kappa, blancor i viscositat, seguidament 
s’avaluen els efectes de les xilanases en el contingut en HexA de les pastes i en l’índex 
kappa degut a la lignina i als HexA (Iklig i IkHexA). Finalment, s’analitzen els productes 
alliberats als efluents com els xilans per cromatografia en capa fina o bé la lignina i 
altres productes mitjançant un espectre d’absorbància. 

5.3.1 Efecte de les xilanases en l’índex kappa de les pastes 

A la Taula 5-3 es mostren els resultats d’índex kappa dels blancs i de les pastes 
pretractades amb les diferents xilanases després de cada etapa de blanqueig. El 
tractament X0 fa disminuir l’Ik aproximadament un 8% respecte la pasta 1 inicial, 
mentre que l’Ik gairebé no varia en el tractament X’0 respecte la pasta 2 inicial. El 
diòxid de clor (etapa D) provoca una disminució de l’índex kappa entre el 55 i el 60% 
en tots els tractaments, i degut a l’efecte del peròxid d’hidrogen l’Ik de les pastes 
disminueix aproximadament el 30%. 

Taula 5 3. Propietats de les pastes d’ índex kappa (Ik), blancor (Bl) i viscositat de 
cada seqüència i després de cada etapa de blanqueig 

 X XD XDP 

 Ik 
Bl  

(%ISO) 
Viscositat 
 (mL/g) 

Ik 
Bl  

(%ISO) 
Viscositat 
 (mL/g) 

Ik 
Bl  

(%ISO) 

Pasta 1 9,2 50,2 958±24 - - - - - 

X0 8,5 47,1 981±30 3,6 74,2 980±22 2,6 89,2 

X2G 8,2 47,2 929±63 3,0 74,3 965±43 2,0 90,2 

X2J 8,3 48,2 945±11 3,6 74,3 958±66 2,2 90,6 

X2K 8,7 47,0 1005±58 3,5 74,0 939±46 3,0 84,5 

Pasta 2 8,0 51,1 972±20 - - - - - 

X’0 7,9 51,8 997±59 3,5 75,3 994±30 2,5 89,4 

X’2A 8,0 51,4 1001±5 3,6 76,0 1013±36 2,4 89,4 

X’2G 7,4 52,8 945±63 3,2 74,9 965±15 2,2 89,2 

A la pasta 1 s’hi ha realitzat la seqüència del blanc i s’ha pretractat amb les xilanases 
X2G, X2J i X2K, els resultats després de l’etapa X mostren que els tractaments X2G i X2J 
presenten un Ik lleugerament inferior al blanc mentre que l’X2K presenta un Ik 
superior. D’altra banda, després de l’etapa D només es veu un Ik considerablement 
inferior al blanc en la seqüència X2GD, efecte que també s’aprecia després de l’etapa P. 
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Respecte a la pasta 2, s’hi ha realitzat també la seqüència del blanc i s’ha pretractat 
amb les xilanases X’2G i X’2A. Només amb el pretractament X’2G l’Ik de la pasta 
disminueix i aquest efecte es veu al llarg de les etapes de blanqueig (X, D i P). 

S’ha calculat la deslignificació respecte la pasta inicial de tots els tractaments després 
de cada etapa i del resultat dels tractaments amb xilanasa s’hi resta en cada cas 
l’efecte que es produeix en la seqüència del blanc corresponent segons el tipus de 
pasta utilitzada, per tal de poder comparar els resultats entre les dues pastes i els 
diferents enzims (Figura 5-1). En aquesta figura s’observa que la xilanasa X2G és la que 
més efecte té en augmentar la deslignificació tant si és aplicada sobre la pasta 1 com 
sobre la pasta 2 tot i que l’efecte no és sempre el mateix entre les dues pastes: 
després de l’etapa X té més efecte sobre la pasta 2 i després de les etapes D i P sobre 
la pasta 1. Sobre la pasta 1 el màxim efecte es veu després de l’etapa D on l’augment 
en deslignificació respecte el blanc és del 6%, mentre que sobre la pasta 2 el màxim 
efecte en augmentar la deslignificació (6,3%) s’observa després de l’etapa X. Aquest 
comportament diferent d’una mateixa xilanasa sobre diferents pastes no és estrany ja 
que l’actuació d’una xilanasa depèn de varis factors com la naturalesa del polímer de 
xilà, la llargada de la cadena i de la presència de substituents (Li et al., 2000) així com 
de la quantitat de xilans que aquesta conté (Wong et al., 2001). 

 

Figura 5 1. Augment en deslignificació (a) i en blancor (b) de cada tractament amb 
xilanasa respecte la seqüència del blanc corresponent i després de cada etapa 
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El pretractament amb la xilanasa X2J provoca un augment en deslignificació després de 
les etapes X i P sent després d’aquesta última on es veu el seu major efecte 
(augmenta la deslignificació el 4%). Per últim, les xilanases X2K i X2A només tenen 
lleuger efecte després de les etapes D i P respectivament que es pot considerar no 
significatiu. 

Teòricament, el pretractament amb xilanasa s’aplica sobre les pastes per tal de facilitar 
la penetració de reactius en posteriors etapes de blanqueig, i per tant és d’esperar que 
el seu efecte no es vegi a la mateixa etapa enzimàtica sinó en posteriors etapes de 
blanqueig. Tanmateix, els resultats demostren que en alguns casos la mateixa etapa 
enzimàtica ja provoca un augment en la deslignificació de la pasta i aquest 
comportament també l’han observat d’altres autors (Wong et al., 1997 (b); Jeffries et 
al., 1998 (b); Shatalov i Pereira, 2007) i pot ser degut a que durant el tractament 
enzimàtic s’alliberin varis productes com aquells que provenen de la degradació dels 
carbohidrats, àcids hexenurònics, porcions de lignina atrapada als xilans, així com 
cromòfors associats als carbohidrats (Patel et al., 1993). 

5.3.2 Efecte de les xilanases en la blancor de les pastes 

Els resultats de blancor (Bl) al llarg de les diferents seqüències de blanqueig es 
mostren a la Taula 5-3. L’etapa D fa augmentar la blancor de les pastes el 25%ISO  i 
l’etapa P el 15%ISO aproximadament. 

A la Figura 5-1 es representa l’augment de blancor dels tractaments amb xilanasa (en 
%ISO) respecte el blanc en cada cas. Els tractaments amb les xilanases utilitzades 
produeixen pocs efectes en la blancor de la pasta, el màxim augment de blancor que 
es produeix és de l’1,3%ISO en la seqüència X2JDP. Tampoc sembla que els reactius 
de les etapes posteriors a l’enzimàtica potenciïn la blancor de la pasta sinó que en 
alguns casos a la mateixa etapa enzimàtica ja augmenta la blancor de la pasta 
(1%ISO). Aquest augment de blancor produït degut a l’etapa enzimàtica també s’ha 
obtingut en treballs anteriors (Wong et al., 1997 (a i c); Roncero et al., 2003 (b); 
Shatalov i Pereira, 2007) i Nelson et al., (1995) comenten que la xilanasa pot 
blanquejar directament algunes pastes kraft parcialment blanquejades. 

Dels tractaments realitzats amb la pasta 1, després de l’etapa X només s’observa un 
augment de blancor respecte el blanc en el tractament X2J, després de l’etapa D no 
s’observen efectes dels pretractaments amb xilanases en augmentar la blancor i 
després de l’etapa P els tractaments X2G i X2J fan augmentar la blancor de la pasta. Cal 
destacar que la pasta tractada amb la xilanasa X2K sempre té una blancor inferior al 
blanc, sobretot després de l’etapa P. Dels tractaments realitzats amb la pasta 2 la 
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blancor augmenta respecte el blanc en el tractament X’2G després de l’etapa X i en el 
tractament X’2A després de l’etapa D. 

Igual que en l’índex kappa l’efecte del tractament amb la xilanasa XG no és el mateix 
entre els dos tipus de pasta ja que sobre la pasta 1 on es veu més el seu efecte és 
després de l’etapa P mentre que sobre la pasta 2 només produeix augment de blancor 
després de l’etapa X. 

 

Si es comparen els resultats d’índex kappa i blancor, aquestes propietats no estan 
sempre relacionades ja que no sempre que el pretractament amb xilanasa provoca una 
disminució de l’índex kappa augmenta la blancor, el que també coincideix amb els 
resultats obtinguts per altres autors (Suurnäkki et al., 1994; Shatalov i Pereira, 2007) 
on no hi ha correlació entre la blancor després del tractament enzimàtic entre els 
canvis en l’índex kappa o la disminució del contingut en lignina. 

L’efecte beneficiós de la xilanasa en produir una deslignificació o blanqueig 
directament deu ser degut a l’atac enzimàtic sobre complexes de lignina-carbohidrats 
(de Jong et al., 1997) amb l’alliberació de components de la lignina i d’alguns 
compostos cromòfors associats a la lignina, tot i que l’alliberació parcial de cromòfors 
derivats del xilà (àcids hexenurònics) també pot contribuir a l’augment de blancor 
(Wong et al., 1997 (b)). 

Segons els resultats d’índex kappa i blancor obtinguts, es pot dir que cada xilanasa 
provoca un efecte diferent sobre la pasta, el que pot estar relacionat amb la família de 
glicosil hidrolases a les quals pertanyen. La xilanasa X2G és la que millor ha funcionat i 
pertany a la família 11. Estudis anteriors han demostrat també l’efectivitat de xilanases 
pertanyents en aquesta família (Clarke et al., 1997; Georis et al., 2000). 

La xilanasa X2J pertany a la família 5 i ha produït algun efecte en augmentar la 
deslignificació i també en augmentar la blancor. Aquesta xilanasa és especialment 
interessant ja que la família 5 és una família de glicosil hidrolases que ha estat 
descoberta recentment i no hi ha cap estudi anterior on s’avaluï l’aplicació de xilanases 
d’aquesta família en el blanqueig de pastes tot i que sí que se sap que té activitat 
sobre xilà (Collins et al., 2005). 

Per últim, els tractaments amb les xilanases X’2A i X2K no han produït efectes 
significatius en la deslignificació i la blancor, només en l’X’2AD augmenta lleugerament. 
Les dues pertanyen a la família 10 de les glicosil hidrolases i han estat aïllades a partir 
de P. barcinonensis. La xilanasa XA també s’ha aplicat al capítol 3 a dosi d’1 unitat on 
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tampoc s’hi han observat efectes; aquesta xilanasa té una localització intracel·lular en 
el bacteri pel que es creu que la seva funció natural sigui hidrolitzar porcions petites 
del polímer de xilà que han entrat dins el bacteri (Gallardo et al., 2007) i no actuar 
sobre el polímer de xilà directament, per tant el resultat obtingut és coherent. De tota 
manera, no es pot dir que les xilanases que pertanyen a la família 10 no siguin 
efectives ja que estudis anteriors han demostrat l’eficàcia de xilanases d’aquesta 
família en potenciar el blanqueig (Clarke et al., 1997). 

5.3.3 Efecte de les xilanases en la viscositat de les pastes 

A la Taula 5-3 es mostren els resultats de viscositat de les pastes de cada seqüència 
després de les etapes X i D. La viscositat de les pastes no es veu afectada en cap dels 
casos el que indica que les xilanases utilitzades són específiques de xilans i no 
presenten activitat cel·lulasa, el qual representa una característica interessant per una 
xilanasa ja que no es veuran afectades les propietats finals dels papers. 

5.3.4 Efecte de les xilanases en el contingut en àcids hexenurònics 
(HexA) de les pastes 

Com ja s’ha comentat anteriorment, durant la cocció kraft, xilans de cadena curta són 
precipitats a la superfície de les microfibril·les de cel·lulosa en una forma més o menys 
cristal·lina. Enzims específics com la xilanasa són capaços d’hidrolitzar les 
hemicel·luloses. Degut a la seva gran massa molecular, és d’esperar que primer 
hidrolitzin les hemicel·luloses més accessibles a la superfície de la fibra. Aquestes 
hemicel·luloses contenen àcids HexA. Teòricament doncs, mitjançant un tractament 
enzimàtic també es pot disminuir el contingut en àcids hexenurònics de la pasta. Per 
aquesta raó s’ha mesurat el contingut en HexA de les pastes després de les etapes X i 
D  tal com es mostra a la Taula 5-4. 

En el tractament X0 de la pasta 1 els HexA disminueixen considerablement respecte la 
pasta inicial mentre que sobre la pasta 2 el tractament X’0 gairebé no els afecta. La 
disminució d’HexA de la pasta 1 és deguda probablement a la dissolució de xilans que 
contenen HexA (els resultats de cromatografia en capa fina ho confirmaran). L’etapa 
de diòxid de clor fa disminuir el contingut en HexA aproximadament el 50% en tots els 
tractaments degut a que el diòxid de clor els elimina actuant sobre el seu doble enllaç 
(Allison et al., 1999). 

Si es comparen els tractaments amb xilanasa realitzats sobre la pasta 1 respecte el seu 
blanc, s’observa que les xilanases fan disminuir el contingut en HexA de les pastes a la 
mateixa etapa X, sent el tractament X2K el que menor contingut en HexA presenta tot i 



Capítol 5 

 
5-12 

que l’X2G també presenta un contingut en HexA lleugerament inferior. Després de 
l’etapa D els tres tractaments amb xilanasa presenten un contingut en HexA menor al 
blanc, sobretot en el cas del tractament X2G. Els tractaments amb xilanasa que s’han 
realitzat sobre la pasta 2 (X’2A i X’2G) presenten tots dos un contingut en HexA 
lleugerament inferior al blanc tant després de l’etapa X com de l’etapa D, veient-se la 
major diferència respecte el blanc després de l’etapa D en el tractament X’2AD. 

Taula 5 4. Contingut en HexA de les pastes després de les etapes X i D. Índex kappa 
degut als HexA (IkHexA), índex kappa degut a la lignina (Iklig) i índex kappa total (Ik) 

 X XD 

 
HexA  

(µmol/gps) 
IkHexA Iklig Ik 

HexA  
(µmol/gps) 

IkHexA Iklig Ik 

Pasta 1 44,1±0,42 3,8 5,4 9,2 - - - - 

X0 37,8±0,7 3,3 5,2 8,5 18,1±0,7 1,6 2,0 3,6 

X2G 36,6±0,9 3,1 5,0 8,2 12,6±0,7 1,1 1,9 3,0 

X2J 39,3±1,1 3,4 4,9 8,3 17,7±1,2 1,5 2,0 3,6 

X2K 35,4±1,2 3,0 5,7 8,7 17,4±0,1 1,5 2,0 3,5 

Pasta 2 38,8±0,7 3,3 4,7 8,0 - - - - 

X’0 37,0±0,6 3,2 4,7 7,9 16,5±0,4 1,4 2,1 3,5 

X’2A 35,9±0,5 3,1 4,9 8,0 12,7±0,6 1,1 2,5 3,6 

X’2G 35,2±1,0 3,0 4,4 7,4 15,6±0,2 1,3 1,9 3,2 

S’ha calculat el percentatge d’eliminació d’HexA respecte la pasta inicial de cada 
tractament després de les etapes X i D, i del resultat dels tractaments amb xilanasa 
s’hi resta l’efecte que es produeix a la seqüència del blanc corresponent per tal de 
poder comparar les diferents pastes i xilanases (Figura 5-2). Després de l’etapa X, 
excepte el pretractament X2J tots els altres augmenten l’eliminació d’HexA respecte el 
blanc. El major efecte es veu en el tractament X2K que augmenta l’eliminació d’HexA 
un 5,4%. Aquest efecte de les xilanases és inferior al obtingut per Roncero, 2001 on 
els HexA disminueixen un 10% a l’etapa X, però no es té en compte l’efecte del blanc.  

Durant l’etapa X, igual que en l’índex kappa i blancor, el tractament amb la xilanasa 
X2G produeix major eliminació d’HexA sobre la pasta 2 que sobre la pasta 1. Cal 
destacar que els tractaments amb les xilanases X2K i X’2A (les dues de la família 10) no 
han produït efectes ni en la reducció de l’índex kappa ni en l’augment de la blancor a 
l’etapa X però en canvi totes dues augmenten l’eliminació d’HexA el que correspon 
amb Jeffries et al., (1998 (b)) on es diu que l’alliberació d’HexA per una xilanasa no es 
correlaciona amb la reducció del kappa i durant el tractament amb xilanasa s’alliberen 
altres productes que també contribueixen al kappa que són probablement productes 
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de degradació dels carbohidrats. L’eliminació d’HexA per part de la xilanasa és deguda 
a l’eliminació de xilans que contenen aquests àcids tal com també demostren Roncero 
et al., (2005) i Shatalov i Pereira, (2007). 

 

Figura 5 2. Augment en eliminació d’HexA de cada tractament enzimàtic respecte el 
blanc corresponent i després de les etapes X i D 

Després de l’etapa D tots els pretractaments amb xilanasa fan augmentar l’eliminació 
d’HexA respecte el blanc, i el màxim efecte es produeix en el tractament X2GD aplicat 
sobre la pasta 1 sent del 12,5%. Al contrari que en l’etapa X i igual que passa en 
l’índex kappa, el tractament X2GD sobre la pasta 1 produeix més efecte que sobre la 
pasta 2. Cal destacar que el tractament X’2AD que no produeix efectes en l’índex kappa 
després de l’etapa D, sí que augmenta lleugerament la blancor i augmenta 
considerablement (el 10%) l’eliminació d’HexA. 

Es pot concloure que el tractament enzimàtic amb les xilanases noves utilitzades 
permet reduir el contingut en àcids HexA, el que estarà relacionat amb la reducció del 
consum de reactius, aportant a més els avantatges d’una pasta amb major estabilitat a 
la blancor. 

5.3.4.1 Efecte dels HexA en l’índex kappa de les pastes 

Els HexA tenen diversos efectes negatius en el blanqueig de les pastes, i un d’ells és 
que contribueixen al consum de permanganat potàssic igual que la lignina en la 
determinació de l’índex kappa i fan obtenir un resultat erroni de la deslignificació real 
que es produeix en les pastes (Li i Gellerstedt, 1997 i 1998; Chakar et al., 2000). Varis 
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autors han estudiat la influència dels HexA en l’índex kappa (Gellerstedt i Li, 1996; 
Vuorinen et al., 1996; Allison et al., 1999), però com que per a la determinació del 
contingut en HexA de les pastes s’ha utilitzat el mètode proposat per Gellerstedt i Li, 
s’utilitza també la seva conversió (on cada 10 µmol d’HexA mostren una contribució de 
0,86 unitats en l’Ik) per a calcular la contribució de l’índex kappa degut als HexA 
(IkHexA) i per a determinar, per tant, l´índex kappa real (Iklig). S’han aplicat les 
fórmules que es mostren a les Eq. 5-3 i Eq. 5-4, i s’ha calculat l’IkHexA i l’Iklig per a cada 
tractament després de les etapes X i D (Taula 5-4). 

 086,0*HexAIkHexA =  Eq. 5-3 

HexAlig IkIkIk −=  Eq. 5-4 

A la Figura 5-3 s’han representat gràficament aquests resultats, i com es pot observar, 
en la majoria dels casos (tant en les pastes inicials com després de les etapes X i D) 
gairebé s’està considerant el doble del contingut real en lignina, ja que el 40% de la 
lignina inicialment considerada en realitat correspon a àcids HexA. 

A la Figura 5-3 (a) es mostren representats gràficament els resultats d’IkHexA i Iklig dels 
tractaments realitzats sobre la pasta 1. Després de l’etapa X el tractament X2G fa 
disminuir respecte el blanc l’IkHexA i l’Iklig, el tractament X2J fa disminuir l’Iklig i el 
tractament X2K l’IkHexA. Després de l’etapa D el tractament X2GD fa disminuir l’IkHexA 
mentre que els altres tractaments gairebé no produeixen efectes. 

A la Figura 5-3 (b) es mostren representats gràficament els resultats d’IkHexA i Iklig dels 
tractaments realitzats sobre la pasta 2. Després de l’etapa X el tractament X’2A gairebé 
no produeix efectes i el tractament X’2G fa disminuir l’IkHexA i l’Iklig (igual que sobre la 
pasta 1). Després de l’etapa D el tractament X’2AD disminueix l’IkHexA i el tractament 
X’2G disminueix lleugerament l’IkHexA i Iklig. 

Dels resultats obtinguts es pot dir que a l’etapa X, a més d’eliminar-se HexA també es 
produeix una eliminació real de lignina tal com obté Roncero, (2001) i que no va 
d’acord amb Shah et al., (2000) on es diu que la deslignificació que es produeix durant 
l’etapa X és deguda a una eliminació d’HexA. En Jeffries et al., (1998 (b)) es diu que 
l’alliberació d’HexA no es correlaciona amb la reducció del kappa i en Wong et al., 
(2001) també s’obté que la disminució de l’índex kappa amb el pretractament amb 
xilanasa no es pot explicar només amb l’eliminació d’HexA. 
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Figura 5 3.  IkHexA i Iklig després de les etapes X i D de cada seqüència de blanqueig 
sobre la pasta 1 (a) i sobre la pasta 2 (b) 

5.3.5 Efecte de les xilanases en els efluents: cromatografia en capa 
fina 

S’ha realitzat la cromatografia en capa fina dels efluents de les etapes X i D de tots els 
tractaments. 
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5.3.5.1 Etapa X 

El tractament amb xilanasa hidrolitza el polímer de xilà, fet que s’ha de traduir en una 
reducció del contingut en xilosa de les pastes (Roncero et al., 2005) i és d’esperar que 
productes de la hidròlisi del xilà passin als efluents. Una manera d’avaluar l’actuació 
d’una xilanasa és realitzant la cromatografia en capa fina dels efluents de l’etapa X tal 
com es mostra a la Figura 5-4. La primera línia de la figura correspon a un patró de 
xilans que consta de xilosa (X1), xilobiosa (X2), xilotriosa (X3) i xilotetraosa (X4), la 
última línia correspon a un patró de glucoses que consta de glucosa (G1) i cel·lobiosa 
(G2). Les línies del mig corresponen als diferents tractaments amb xilanasa amb el seu 
blanc corresponent en cada cas a la seva esquerra. Les línies de l’1 al 6 corresponen 
als tractaments aplicats sobre la pasta 1 i les línies del 7 al 10 als tractaments aplicats 
sobre la pasta 2. 

Als efluents corresponents als tractaments dels blancs (X0) de la pasta 1 (línies 1, 3 i 
5) igual que s’ha obtingut en el capítol 3, hi apareixen xilans dissolts que provenen de 
l’etapa anterior de deslignificació amb oxigen realitzada a fàbrica la qual elimina xilans 
(Roncero et al., 2005) i que s’han dissolt degut a les condicions del propi tractament. 
L’aparició d’aquests xilans justifica també la disminució dels HexA en aquest 
tractament on s’ha dit que era degut a la dissolució de xilans que contenen HexA. El 
fet que s’observin aquests xilans dissolts en els tractaments dels blancs dificulta 
l’avaluació dels efectes que produeixen les xilanases, de tota manera, en els 
tractaments on s’hi han aplicat les xilanases X2J i X2G (línies 2 i 4 respectivament), tot i 
que el patró de xilans que apareix és el mateix que el blanc, les marques són 
lleugerament més intenses el que indicaria que el pretractament amb aquestes 
xilanases ha afavorit l’eliminació de xilans. D’altra banda, en els efluents del 
pretractament amb la xilanasa X2K (línia 6) hi apareixen uns productes que no 
apareixen ni en el blanc ni en cap més altre tractament, entre ells un lleugerament 
superior a la xilotriosa, un corresponent a la xilosa i un lleugerament superior a aquest 
últim que podrien ser productes xilà-urònic; cal recordar que aquesta xilanasa no 
produeix efectes en Ik i en blancor però sí que augmenta l’eliminació d’HexA en 
aquesta etapa, el que resulta interessant ja que indica que els productes que elimina 
visibles per capa fina contenen HexA.  
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Figura 5 4. Cromatografia en capa fina dels efluents de l’etapa X de cada tractament 
(1: X0; 2: X2J;  3: X0; 4: X2G; 5: X0; 6: X2K; 7: X’0; 8: X’2G; 9: X’0; 10: X’2A) 

Les línies de la 7 a la 10 de la Figura 5-4 corresponen als tractaments que s’han 
realitzat sobre la pasta 2. Com ja s’ha comentat, aquesta pasta és la mateixa que la 
pasta 1 però ha estat rentada al laboratori amb el tampó Tris-HCl a pH7 durant 30 
minuts amb l’objectiu de dissoldre i eliminar els xilans que hi ha a la pasta 1. Un dels 
motius d’aquest rentat és que no es vegin els xilans en capa fina en les seqüències 
dels blancs i un altre és per tal d’evitar que les xilanases actuïn sobre aquests xilans 
dissolts i no sobre el polímer de xilà de la pasta. Tal com es pot observar en les línies 7 
i 9 corresponents als blancs, no s’observen xilans de cap tipus dissolts en aquests 
efluents i es veu clarament l’efecte de la xilanasa X’2G (línia 8) la qual ha provocat la 
hidròlisi del polímer de xilà alliberant com a productes la xilotriosa, la xilotetraosa i 
altres de més alt pes molecular. Shatalov i Pereira, (2007) també obtenen que la 
xilanasa allibera aquest tipus de xilans als efluents. El tractament X’2A no ha produït 
tant efecte com l’X’2G ja que gairebé no s’aprecien marques en la capa fina, tot i que 
lleugerament hi apareix la marca corresponent a la xilotetraosa. El comportament 
observat als efluents està estretament relacionat amb el que s’ha observat en les 
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propietats de les pastes ja que el tractament X’2G és el que més efecte té en 
augmentar la deslignificació, també augmenta la blancor, l’eliminació d’HexA i 
disminueix lleugerament l’Iklig després de l’etapa X i també és el que més efecte té en 
eliminar xilans. D’altra banda, l’X’2A l’únic efecte que produeix sobre les pastes després 
de l’etapa X és augmentar l’eliminació d’HexA tot i que menys que l’X’2G. 

Segons els resultats de cromatografia en capa fina dels efluents de l’etapa X es pot dir 
d’una banda que el polímer de xilà es solubilitza mitjançant un pretractament amb 
xilanasa tal com també van obtenir Pham et al., (1995) i Buchert et al., (1996), i 
d’altra banda que el patró d’eliminació de xilans depèn del tipus de xilanasa ja que 
cadascuna té una diferent manera d’acció el que correspon amb altres treballs (Elegir, 
et al., 1995; Clarke et al., 1997; Christov, 1999). També s’observa que la quantitat de 
sucres alliberats per les xilanases es correlaciona amb les seves habilitats de blanqueig 
el que no correspon amb el que diuen Madlala, et al., (2001) i Christov et al., (1999) 
però si en Clarke et al., (1997). En aquest últim s’assagen diferents xilanases de 
diferent família i obtenen que cada xilanasa difereix en la seva capacitat d’alliberar 
sucres reductors de la pasta i en el patró de xilans el que es relaciona amb la reducció 
de l’índex kappa; també obtenen que l’eficiència de les xilanases com a potenciadores 
del blanqueig no pot ser només predita segons la quantitat o la naturalesa dels 
productes alliberats del xilà ja que no totes les que alliberen sucres després són 
eficients. L’explicació que es dóna és que algunes xilanases ataquen el xilà de la 
superfície de la fibra altament accessible efectivament però tenen poca capacitat per a 
despolimeritzar el xilà que està localitzat entre les parets interiors de la fibra, 
l’alliberació o despolimerització del qual és important per a que tingui lloc un blanqueig 
eficient. D’altra banda, en Li et al., (2000) diuen que la llargada del polímer de xilà o 
els seus substituents pot afectar a l’efectivitat d’una xilanasa.  

Per últim, es pot dir que l’alliberació de xilans observada en capa fina pels tractaments 
amb xilanasa va estretament lligada amb l’eliminació en àcids HexA el que confirmaria 
la teoria que diu que la xilanasa hidrolitzaria els xilans de la superfície de la fibra els 
quals contenen HexA. Jeffries et al., (1998 (b)) obtenen que l’alliberació de 
xilooligosacàrids  es correlaciona estretament amb l’alliberació d’HexA i Wong et al., 
(2001) diuen que l’eliminació d’HexA depèn de la quantitat de xilans de la pasta. 
Segons Shatalov i Pereira, (2007) els oligòmers de 5 a 8 xiloses alliberats pel 
tractament amb xilanasa són els que contenen units àcids HexA o bé el 
metilglucurònic. 
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5.3.5.2 Etapa D 

A la Figura 5-5 es mostren els resultats dels mateixos tractaments però dels efluents 
de l’etapa D. Als efluents de les seqüències pretractades amb el blanc (línies 1, 3, 5, 7 
i 9), hi apareixen marques corresponents a la xilotriosa i la xilotetraosa alliberades 
segurament degut a l’efecte del diòxid de clor. El major efecte en els efluents 
d’aquesta etapa s’observa en el tractament X2GD sobre la pasta 1 (línia 4) on apareixen 
marques de xilans molt intenses en comparació amb els altres tractaments; hi apareix 
la xilotriosa i la xilotetraosa igual que al blanc però més intenses i a més hi apareix la 
xilobiosa i altres de més alt pes molecular. Pel què fa als tractaments X2KD, X’2GD i 
X’2AD (línies 6, 8 i 10 respectivament) les marques que apareixen són lleugerament 
més intenses que als blancs. 

 

Figura 5 5. Cromatografia en capa fina dels efluents de l’etapa D de cada tractament 
(1: X0; 2: X2J;  3: X0; 4: X2G; 5: X0; 6: X2K; 7: X’0; 8: X’2G; 9: X’0; 10: X’2A)  

Igual que a l’etapa X, els resultats dels efluents de l’etapa D estan relacionats amb els 
resultats en les propietats de les pastes, ja que el tractament X2G és el que més xilans 
ha eliminat i tant en augment de deslignificació com en augment d’eliminació d’HexA 
també és el que ha produït més efecte. 

1       2         3          4        5        6     7       8       9      10

X1

X2

X3

X4

G1

G2
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Aquests resultats de cromatografia en capa fina, indiquen que les xilanases han actuat 
a l’etapa X produint la hidròlisi de xilans de la pasta i que la fibra ha quedat més 
accessible per a la penetració del diòxid de clor que ha actuat eliminant més quantitat 
de xilans. Aquest efecte depèn de la xilanasa utilitzada i és amb el tractament X2GD on 
s’observa més clarament. Igual que en les propietats de les pastes els efectes entre el 
tractament X2G sobre una pasta i una altra són diferents, veient-se després de l’etapa X 
més efecte sobre la pasta 2 i després de l’etapa D més efecte sobre la pasta 1.  

Cal destacar que en cap dels casos, ni a l’etapa X, ni a la D, apareixen productes de 
degradació de la cel·lulosa (ja que no hi ha marques corresponents ni a la glucosa ni a 
la cel·lobiosa), i correspon amb els resultats de viscositat obtinguts on s’ha vist que no 
varia ni degut al tractament amb xilanases ni degut a l’efecte del diòxid de clor. 

Varis treballs parlen de l’eliminació de xilans per la xilanasa en els efluents de l’etapa X 
però no hi ha treballs que parlin de la major eliminació de xilans per les etapes de 
blanqueig posteriors a l’etapa X. Roncero et al., (2003 (a) i 2005) mesuren el contingut 
en xilosa de les pastes per HPLC i obtenen que el contingut en xilosa disminueix 
conforme les pastes són blanquejades i que la pasta pretractada amb xilanasa conté 
menor contingut en xilosa al final de la seqüència de blanqueig. 

5.3.6 Espectre d’absorbància dels efluents de l’etapa X 

Tal com s’ha demostrat en els apartats anteriors el tractament amb xilanasa allibera 
xilans, àcids hexenurònics i també lignina en alguns casos. Aquests productes passen 
als efluents i es poden detectar per absorbància ja que la lignina absorbeix a 205 i 
280nm i els HexA absorbeixen a 235 nm (Davis et al., 1997; Jeffries et al., 1998 (b); 
Jiang et al., 2000) degut al doble enllaç entre els carbonis C4 i C5. Varis treballs 
anteriors (Patel et al., 1993; Elegir et al., 1995; Wong et al., 1997 (c); Davis et al., 
1997; Garg et al., 1998; Jeffries et al., 1998 (b); Madlala et al., 2001) parlen dels 
productes que s’alliberen en un tractament amb xilanasa com cromòfors, HexA, lignina 
i sucres, i comenten que es poden detectar ja que absorbeixen al visible, a 235nm, o a 
280nm i poden servir com indicadors de l’acció primària d’una xilanasa. 

En el nostre cas s’ha realitzat un espectre d’absorbància dels efluents de l’etapa X per 
tal de veure quins productes apareixen i si aquests poden donar més informació de la 
manera d’actuar de les diferents xilanases. Prèviament s’ha mesurat l’espectre 
d’absorbància de les xilanases soles a la concentració en la que es troben en els 
tractaments i totes presenten un pic d’absorbància entre 280 i 230 nm i un altre al 
voltant de 200 nm. Dels tractaments on s’hi ha afegit xilanasa se li resta l’espectre 
d’absorbància que es produeix en el blanc corresponent i l’espectre d’absorbància de 
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cada xilanasa en cada cas segons l’Eq. 5-5. D’aquesta manera, l’espectre que s’obté 
correspon a productes que el tractament amb xilanasa ha alliberat.  

xilanasa.Abs.Espblanc.Abs.EspTract.Abs.EspaAbsorbànci'dEspectre −−=  Eq. 5-5 

on Esp.Abs.Tract correspon a l’espectre d’absorbància del tractament, Esp.Abs.blanc 
correspon a l’espectre d’absorbància del blanc i Esp.Abs.xilanasa correspon a l’espectre 
d’absorbància de la xilanasa sola corresponent. 

L’espectre d’absorbància s’ha realitzat entre les longituds d’ona de 190 i 900 nm però 
només s’ha representat gràficament les absorbàncies entre 190 i 390 nm tal com es 
mostra a la Figura 5-6 ja que és on s’observen més efectes. En la zona d’absorbància 
del visible (465 nm) els tractaments amb xilanasa presenten una absorbància major. 
Cal destacar que els efluents del tractament X2G són altament colorejats que indica que 
el tractament ha alliberat gran quantitat de cromòfors. 

A la Figura 5-6 (a) es mostra aquest espectre dels tractaments X2G i X2J. A simple vista 
s’observa que l’X2G presenta més absorbància que l’X2J el que indica que l’X2G ha 
eliminat major quantitat de productes de les fibres, el que va d’acord amb els resultats 
obtinguts en les propietats de les pastes. En el cas del X2G es veu un grup de 
productes que absorbeixen a 280nm, un altre entre 230 i 240 i un altre entre 190 i 
200nm. La lignina absorbeix a les longituds d’ona entre 280nm i 205nm, per tant el de 
280nm és degut a la lignina i també una part del de 190-205; el pic de 230-240nm 
correspon a HexA-xilooligosacàrids que han estat eliminats per la xilanasa, ja que com 
ja s’ha comentat absorbeixen en aquestes longituds d’ona.  

Els efluents del tractament X2J indiquen que amb aquest tractament també s’han 
alliberat productes tot i que en menys quantitat que l’X2G, no s’observa el pic de 
280nm però si el de 205 de la lignina, i també s’observa el pic dels HexA (entre 230 i 
240nm), indicant que aquesta xilanasa ha eliminat també HexA-xilooligosacàrids. Els 
resultats de les propietats de les pastes amb aquesta xilanasa indiquen que augmenta 
la deslignificació però es diu que és degut a que disminueix la lignina ja que no es 
veuen efectes en els HexA, de tota manera pot ser que s’eliminin HexA però que 
aquesta disminució sigui petita i no es detecti amb el mètode utilitzat per a quantificar 
els HexA. 

L’espectre d’absorbància del tractament X2K (Figura 5-6 (b)) no s’ha pogut representar 
amb els altres degut als alts valors d’absorbància que presenta que és deguda a la 
pròpia solució enzimàtica. Amb aquest enzim hi va haver problemes per a produir-lo i 
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la solució conté gran quantitat d’extracte que produeix molta absorbància. Igual que 
en els tractaments X2G i X2J, s’hi observen els pics al voltant de 280 i 205nm que 
correspondrien a la lignina (tot i aquests podrien ser també restes de l’enzim), i també 
s’observa un pic a 240-220 nm que correspondria als HexA-xilooligosacàrids. Aquesta 
xilanasa produeix per capa fina un patró d’eliminació de xilans a l’etapa X diferent a 
totes les altres xilanases i també augmenta l’eliminació d’HexA. 

 

Figura 5 6. Espectres d’Absorbància dels efluents de l’etapa X restant espectres del 
blanc i de l’enzim corresponent. Tractaments sobre la pasta 1: X2G i X2J (a) i X2K (b); 

tractaments sobre la pasta 2: X’2A i X’2G (c) 
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A la Figura 5-6 (c) s’han representat els espectres dels tractaments realitzats amb les 
xilanases X’2A i X’2G sobre la pasta 2. El tractament X’2G ha alliberat major quantitat de 
productes que l’X’2A el que correspon amb els resultats de les propietats de les pastes 
on l’X’2G produeix més efectes. L’X’2A no produeix efectes en les propietats d’índex 
kappa i blancor però sí que disminueix el contingut en HexA de les pastes a l’etapa X; 
a l’espectre d’absorbància dels efluents s’obté el pic dels HexA i també els dos pics 
corresponents a la lignina (205 i 280nm) que indiquen que algun efecte ha produït 
aquesta xilanasa sobre les pastes tot i que no es tradueix ni en disminució d’índex 
kappa ni en augment de blancor. En el tractament X’2G hi apareixen els pics de 250 i 
280 nm de la lignina i el de 237-240 dels HexA, aquest tractament augmenta tant la 
deslignificació com la blancor de les pastes com l’eliminació d’HexA i augmenta també 
l’eliminació de xilans. En aquestes propietats s’ha observat més efecte de l’X’2G aplicat 
sobre la pasta 2 que en l’X2G aplicat sobre la pasta 1 en aquesta etapa, però els perfils 
d’absorbància que s’observen en els espectres són similars. 

L’espectre d’absorbància dels efluents de l’etapa X dels tractaments amb les diferents 
xilanases aporta informació sobre l’actuació de les xilanases i es demostra que en tots 
els casos les xilanases augmenten l’eliminació de lignina i d’HexA, inclús en aquelles en 
que no es tradueix l’efecte en les propietats de les pastes. També es demostra que la 
quantitat d’aquests productes alliberats es relaciona amb la seva habilitat en potenciar 
el blanqueig. Tal com s’obté en les propietats de les pastes i en la cromatografia en 
capa fina dels efluents el tractament amb la xilanasa X2G és la que més productes de 
les fibres ha alliberat. 

5.4 CONCLUSIONS 

En aquest capítol s’avalua l’efectivitat de quatre xilanases noves bacterianes en 
potenciar el blanqueig de la pasta kraft d’eucaliptus aplicades en la seqüència XDP en 
comparació amb la seqüència del blanc X0DP. Una d’aquestes xilanases pertany a la 
família 11 de les glicosil hidrolases, dues a la família 10 i una a la família 5. S’avaluen 
els efectes de les xilanases en les propietats d’índex kappa, blancor, viscositat  i es 
dóna especial importància en l’efecte d’aquestes en el contingut en HexA de les pastes. 
Paral·lelament s’avaluen els productes alliberats als efluents mitjançant la 
cromatografia en capa fina i espectres d’absorbància. 

Es demostra que la xilanasa XG que pertany a la família 11 és la més efectiva tant en 
potenciar el blanqueig com en eliminar àcids HexA com en augmentar l’alliberació dels 
productes que s’observen als efluents. També es demostra que el seu comportament 
no és el mateix en els dos tipus de pasta assajats. 
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Les dues xilanases de la família 10 utilitzades (XA i XK) no afecten a les propietats de 
les pastes d’índex kappa i blancor tot i que sí que disminueixen el contingut en HexA 
de les pastes. 

La xilanasa de la família 5 XJ és especialment important ja que no hi ha cap estudi 
anterior amb aquesta família i produeix lleugers efectes en l’índex kappa, blancor i 
contingut en HexA de les pastes. La viscositat de les pastes no és afectada per cap de 
les xilanases assajades.  

Els efectes que les xilanases produeixen en les propietats de les pastes van 
estretament lligats als productes alliberats que s’observen als efluents. Les propietats 
dels efluents demostren que tant l’alliberació de xilans observada per cromatografia en 
capa fina com l’alliberació de lignina i àcids HexA observats per l’espectre 
d’absorbància estan relacionats en com la xilanasa potencia el blanqueig. D’altra banda 
s’observa que totes les xilanases alliberen aquests productes tot i que no en tots els 
casos es tradueix en disminució d’índex kappa o en augment de blancor. 

Per últim, tot i que no totes les xilanases són efectives en potenciar el blanqueig, és a 
dir, en disminuir l’Ik i en augmentar la blancor de les pastes, es demostra que les 
quatre xilanases disminueixen el contingut en HexA de les pastes i es demostra que és 
degut a l’eliminació de xilans (els quals contenen àcids HexA) el que resulta una part 
important d’aquest capítol. D’altra banda, també es demostra que la xilanasa de la 
família 5 XJ potencia lleugerament el blanqueig i produeix algun efecte sobre la pasta 
el que la fa interessant seguir-la estudiant a més dosi d’enzim o en combinació amb 
una altra per tal de poder observar millor els seus efectes, ja que es tracta d’una 
família de la qual no es coneixen aplicacions en el blanqueig de pastes. 
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