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1.  INTRODUCCIÓ . Motiu de tria del treball i continguts 

 

Triar un tema no és gens fàcil, és un tema que requerirà moltes hores de dedicació.                

Per tant, la tria és un aspecte realment important, ha de ser un tema que interessi a                 

l’alumne, un tema que obligui a buscar informació, seleccionar-la i donar-li forma,            

que aporti nous coneixements, i a la vegada que permeti un enriquiment personal i              

que suposi dificultats a mesura que es realitza el treball, dificultats a les que              

l’alumne ha d’anar buscant i trobant solucions. 

 

Així doncs, personalment, la tria va esdevenir una qüestió complicada. Cada vegada            

existeixen més camps en els que investigar, més possibilitats a les que dedicar el              

teu treball de recerca.  

Tenia moltes idees i moltes opcions possibles per a investigar, així que vaig triar la               

que em semblava més interessant, amb més contingut per donar forma i també la              

que tenia més recursos per treballar-la i la més realitzable. 

Per tant, ja que des de ben petita estic interessada en el món microscòpic i la                

bioquímica, vaig pensar que seria interessant estudiar els enzims i centrar-me en            

com s’han aprofitat aquestes biomolècules en l’àmbit de la detergència. 

Em vaig voler informar de la seva actualitat i la repercussió que els enzims tenen en                

l’àmbit industrial. 

L’objectiu principal de la investigació serà, per tant, investigar sobre els enzims, la             

seva repercussió en l’àmbit industrial, en concret la detergència, i sensibilitzar-nos           

sobre la necessitat de fer recerca sobre biomolècules. 

 

Des de l’inici d’aquest treball de recerca em vaig marcar diversos objectius: 

● Adquirir un gran coneixement sobre enzims i els detergents. 

● Entrar en contacte amb diferents tècniques i instruments per realitzar la           

investigació pràctica. 

● Dissenyar, amb ajuda externa, pràctiques per comprovar si les hipòtesis          

inicials eren certes. 

● Utilitzar el mètode científic i aplicar el pensament lògic, crític i a la vegada              

creatiu. 
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● Realitzar tant activitats de laboratori o de camp i a la vegada activitats de              

documentació bibliogràfica. 

● Mostrar capacitat d’organització i planificació de la feina de manera          

autònoma. 

 

Per tant, em vaig plantejar diferents hipòtesis i preguntes inicials, amb les que             

després vaig idear la part teòrica. A continuació, inclouré les preguntes que em vaig              

plantejar i al final del treball, faré una conclusió on especificaré quin resultat             

esperava per a cada qüestió i com la vaig resoldre.  

 

Qüestions inicials: 

● Quina influència tenen els enzims en el rentat? Si un detergent conté enzims,             

serà més eficaç que un que no en conté en la seva composició? Quina és               

l’acció dels enzims sobre la retirada de taques? 

● Els enzims que contenen els detergents es poden desnaturalitzar a causa de            

la temperatura? A partir de quina? I els enzims que nosaltres hem utilitzat? 

● Quin tipus d’enzims contenen els detergents enzimàtics que trobem al          

mercat? 

● Quina acció té la temperatura de l’aigua en el rentat? 

● La naturalesa d’una taca influirà en la seva rentada? 

● Quina acció tenen els enzims en el procés de digestió dels aliments? Com             

podem comprovar que un enzim ha catalitzat la reacció que s’esperava? 

 

 

Per acabar la introducció, com que es tracta d’un treball de recerca de batxillerat,              

s’inclouran dues parts, una teòrica, on s’aprofundirà sobre els coneixements          

enzimàtics i sobre els detergents, i una part pràctica, realitzada part a l’institut i part               

a la Universitat de Barcelona, que estarà formada per tres blocs diferents. 

El primer bloc tractarà sobre l’actuació dels enzims aïllats, la segona dels enzims             

presents en els detergents i la tercera sobre l’eficàcia de diferents tipus de             

detergents amb i sense enzims. 
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ESTUDI TEÒRIC 

2. LA BRUTÍCIA 

2.1. Què és? 

Les substàncies que es troben en un substrat poden ser considerades, segons les             

condicions concretes d’utilització, com una brutícia no desitjada, tolerable, o inclús           

no desitjada. Per tant, podríem definir la brutícia com en material no desitjat dipositat              

en una superfície en un moment determinat. 

La brutícia es pot adherir als tèxtils per forces electrostàtiques, per ancoratge            

mecànic (grànuls, fibres), per modificació de superfície química (oxidació, pàtina) o           

bé per simple gravetat. 

 

2.2. Diferents classes de brutícia: 

Dins de la detergència, podem dividir la brutícia en dos grans tipus, soluble i              

insoluble. Dins de la soluble trobem la brutícia pigmentària i la proteica. La insoluble              

comprèn els greixos, els colorants i les sals inorgàniques. 

 

2.2.1. Brutícia soluble 

-Pigmentària: 

És formada per petites partícules sòlides molt poc solubles en medi aquós. Són             

adherides als teixits per forces elèctriques o per simple adherència física. S’acumula            

entre els fils o la superfície del teixit. 

Són brutícies pigmentàries, per exemple, el fang i la pols. 

Per retirar-les es necessita l’aplicació de l’acció mecànica. 

 

-Proteica: 

Prové, en gran part, de secrecions animals i fluids biològics. Normalment contenen            

una part d’albúmina i una altra de diversos compostos orgànics. Coagulen amb la             

temperatura i es converteixen en insolubles. 

Dins d’aquest grup hi trobem la sang, la suor i l’ou entre altres. 

 

2.2.2. Brutícia insoluble 

-Greixosa tipus natural: 
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Podem trobar-la de dues formes, líquida (olis) i sòlida (greixos). Es fixen pel seu              

grup químic i per adherència física. 

Dins d’aquest grup en trobem d’origen animal (sèus i olis) i d’origen vegetal (oli de               

palma, de coco entre altres). 

Aquest tipus de brutícia es saponificable, en medi aquós i amb l’acció combinada             

d’alcalinitat i temperatura s’eliminen per reacció química. 

 

-Greixosa tipus mineral: 

Prové d’olis obtinguts per refinació del petroli i el seu ús majoritari és com a               

lubricants. Per exemple, pertanyen a aquest grup els olis de motor, els lubricants i              

els anticongelants. 

No són substàncies saponificables i són insolubles en aigua. Per eliminar aquest            

tipus de brutícia s’ha de dissoldre amb agents dissolvents de característiques           

químiques similars o bé emulsionar-se amb detergents. 

 

-Colorant tipus natural: 

Aquest tipus de brutícia és composta per macromolècules de diferents compostos,           

que tenen un efecte cromàtic. Es fixen sobre els teixits de manera dèbil, però les               

macromolècules fan que no siguin solubles en aigua. 

Dins d’aquest grup trobem el vi, la xocolata o el te. 

S’eliminen mitjançant un atac químic amb oxidació. En oxidar trenquem les           

macromolècules en unitats més petites i per tant, més solubles. 

 

-Colorant tipus mineral: 

És formada per macromolècules d’origen sintètic o mineral i posseeixen el mateix            

efecte cromàtic dels colorants naturals. Segueixen les mateixes pautes d’adhesió          

que els colorants naturals, però amb una atracció més intensa, que varia en funció              

de si estan amb algun altre tipus de brutícia greixosa. 

Un clar exemple serien els colorants. 

Com a mecanisme d’eliminació normalment s’utilitza l’atac químic amb oxidació i/o           

reducció. Es busca trencar les macromolècules en unitats més petites i més            

solubles. 
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-Inorgànica: 

Són restes de sals de calci i de magnesi (com a compostos més habituals). Es fixen                

a la roba després de l’evaporació de l’aigua de rentat que les conté. Per eliminar               

aquest tipus de brutícia és necessari un procés de rentat amb un detergent àcid. 

 

-Òxids metàl·lics: 

És un tipus de brutícia que va lligada a la qualitat de l’aigua o bé a la utilització dels                   

teixits. Són perjudicials pels teixits i reaccionen amb els productes de rentat            

disminuint la seva eficàcia i en alguns casos deteriorant el teixit. 

Les sals dels òxids metàl·lics queden atrapades en les fibres dels teixits per una              

oxidació del metall. 

Dins d’aquest grup podem trobar el ferro, la plata o el coure. 

Per a la seva eliminació es necessita tractaments específics en funció del tipus             

d’òxid. De forma general podem dir que és necessari un procés de reducció. 

 

-Microorganismes: 

Aquest tipus de brutícia no sempre és visible, podem creure que no existeixen però              

la roba pot contenir una gran càrrega de contaminació microbiana. S’adhereixen           

entre l’entramat de la roba. 

Dins d’aquest grup trobem els fongs, que són els més visibles, bacteris i virus. 

Per retirar-los es requereix de mecanismes de desinfecció química i tèrmica, que            

ataquen la paret cel·lular provocant la seva mort. En el cas dels fongs es necessària               

l’oxidació per eliminar la part colorant. 
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3. HISTÒRIA DE LA DETERGÈNCIA 

El primer agent netejant fabricat per l’home va ser el sabó. La primera referència              

històrica apareix en les Taules de Lagaix dels Sumeris a l’any 2500 aC, que              

l’utilitzaven per el rentat de teixits. Les Taules sumèries descriuen de manera            

detallada el procediment de la fabricació del sabó, arribant inclús a definir les             

quantitats en què han de ser barrejats els seus components principals: oli, cendra i              

fusta. 

 
Imatge  1: Fragment del papir Ebers, un dels tractats de medicina més antics que és coneixen. Font: 

encolombia 

 

En els Papir Ebers, que es remunten a l’any 1500 aC, es recull com els egipcis                

utilitzaven, per elaborar sabó, greixos animals o bé olis vegetals i cendres d’una             

substància existent al Nil de composició semblant al carbonat sòdic. Els egipcis van             

utilitzar aquesta substància tant per tractar malalties cutànies com per rentar la roba. 

 
Imatges 2 i 3  : carbonat sòdic. A l’esquerra: en pols. A la dreta: fórmula desenvolupada. Fonts: 

viquipèdia 
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L’any 600 aC, els fenicis van obtenir sabó barrejant greix de cabra amb cendres de               

fusta. Els mercaders fenicis que transitaven per tota la Mediterrània, van introduir el             

sabó entre els grecs i els romans. 

 
Imatge 4 : principals rutes comercials utilitzades pels fenicis. Font: Viquipèdia 

 

D’acord amb una antiga llegenda romana, el sabó, soap en anglès, rep el seu nom               

al mont Sapo, on es sacrificaven els animals. La pluja arrossegava la barreja del              

greix animal i les cendres de fusta fins la riba del riu Tíber. Les dones es van adonar                  

que al utilitzar aquesta barreja per rentar s’obtenien millors resultats. Tot i això, cal              

destacar que aquesta història prové d’una llegenda. 

 
Imatge 5 : Localització geogràfica del riu Tiber. Font: niccolomaffeo.es 

 

La importància del sabó per al rentat i la neteja en general, no va ser reconeguda                

fins al segle II dC, al ser recuperat per un metge grec anomenat Galè, qui va                
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assegurar que no només era capaç de curar sinó que també de rentar la roba i                

remoure la brutícia del cos. 

 
Imatge 6 : retrat de Galè. Font: biografiasyvidas 

 

La utilització de la calç viva o òxid de calci com a component càustic en substitució                

és atribuÏda als àrabs al segle VII dC. Aquest descobriment va permetre fabricar             

sabons més forts. Van ser els àrabs qui van introduir els sabons a Espanya, i des                

d’Espanya, aquests nous sabons, es varen anar estenent a tota la mediterrània. 

 

Imatges  7 i 8: Òxid de calci (CaO). A l’esquerra, òxid de calci a temperatura ambient. A la dreta, 

estructura tridimensional. Fonts: worktopfactoryy.co.uk i chemtube3d.com 

 

La fabricació del sabó va ser un negoci florent en la Venècia del segle XI, i en cert                  

moment l’impost per el sabó va arribar a ser tan alt que la gent fabricava en secret                 

les seves pastilles i barres. No obstant, a la resta d’Europa la seva introducció va ser                

més lenta i el sabó va ser un gran desconegut fins al segle VII dC. 
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A la segona meitat del segle XVIII i a principis del segle XIX van coincidir dos                

situacions, basades en el coneixement científic, que van impulsar l’avanç i el            

desenvolupament de la fabricació del sabó: l’estudi de l’estructura dels greixos de            

Chevreul al 1823 i el desenvolupament del procés tecnològic d’obtenció de carbonat            

sòdic realitzat per Leblanc al 1791. Aquest desenvolupament cientificotècnic va          

permetre que un article considerat de luxe fins aleshores, estigués a l’abast de molta              

més part de la població. Això, va propiciar una millora substancial en la població              

europea a causa de la disminució de les taxes de mortalitat. 

 
Imatges 9 i 10 : a l’esquerra: Michel Eugène Chevreul. a la dreta: Nicolas Leblanc. Fonts: 

lipidsarenice.weebly.com i daviddarling.info 
 

Al segle XIX, el baró Justus von Liebig, químic alemany, assegurava que la riquesa              

d’una nació i el seu grau de civilització podien mesurar-se segons el grau de sabó               

que consumia. En els temps de von Liebig, va aparèixer el primer venedor             

comercial. L’addició de substàncies abrasives i insolubles, tan fines com el talc o el              

guix i tan aspres com la pedra tosca o el quars mòlt donava lloc a productes                

excel·lents per efectuar rentats a fons. Aleshores, els químics ja havien desxifrat el             

misteri de com neteja un sabó. Deien que el sabó és format per molècules de dos                

“braços” molt diferents, i que a un li agrada agafar molècules d’aigua mentre l’altre              

tem l’aigua i s’emporta amb ell el greix o la brutícia. Els químics d’aquella època van                

catalogar com “hidròfil” el primer braç i “hidròfob” el segon. 
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Imatge 11  : Justus von Liebig. Fonts: biografiasyvidas.com 

 

Tot i això, la preeminència del sabó com agent netejador universal no trigaria en              

veure’s amenaçada. Al 1890 A. Krafft, un químic alemany dedicat a la investigació,             

va observar que certes molècules de cadena curta, que no eren substàncies            

sabonoses, produïen espuma com el sabó en unir-se amb alcohol. Krafft per tant,             

havia produït el primer detergent del món, encara que en aquell moment el             

descobriment no li va interessar a ningú. 

 

Les noves generacions de detergents van sorgir per part dels nordamericans,           

Harkins i Langmuir, que van descobrir substàncies sintètiques equpiarables als          

sabons dotades de la propietat d’acumular-se preferentment en les superfícies, així           

com les investigacions realitzades a Alemanya el segle XX. 

Els detergents actuals estan basats en aquests coneixements i en la incorporació            

d’algunes noves substàncies com els builders . 

 
Imatges 12 i 13 : a l’esquerra: Willian Draper Harkins. a l’esquerra: Irving Langmuir. Fonts: viquipèdia 

 

A Alemanya, l’any 1907, Henkel va introduir el primer detergent en pols. Amb la              

importància de les fibres sintètiques la demanda dels detergents es va tornar més             
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exigent, es demanaven detergents amb determinades propietats i que fossin menys           

sensibles a la duresa de l’aigua. 

 
Imatges 14 i 15 : producte i anunci del primer detergent en pols de la marca Persil, produït per la 

multinacional alemana Henkel. Fonts: henkel.es 

 

Després de la primera Guerra Mundial, a Alemanya estava bloquejat el           

subministrament de greixos naturals. Els greixos dels sabons van ser substituïts i el             

sabó es va convertir en un producte difícil d’aconseguir. Dos químics, H. Günther i              

M. Hetzer, van recordar la curiosa troballa de Krafft i van elaborar el primer              

detergent sintètic comercial, aconseguit a partir de l’alquilinació i sulfonació del           

naftalè, creient que serviria com a substitut del sabó només en temps de guerra. 

Aquest va ser el primer intent de substitució del sabó. No obstant, les cadenes              

alquíliques eren massa curtes i no aconseguien en suficient caràcter tensioactiu. Al            

1928 H. Bertsch va aconseguir la sulfonació, que és la introducció d’un grup àcid              

sulfònic, en aquest cas a un alcohol gras obtenint un producte que unia a les bones                

propietats humificants una excel·lent detergència. 

 
Imatge 16 : àcid sulfònic, el grup R és un compost orgànic. Font: Viquipèdia 
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D’aquesta forma es va descobrir el primer agent actiu sintètic per a la neteja. Els               

avantatges del detergent envers el sabó no van trigar en manifestar-se. A inicis dels              

anys 30, gran part del món industrialitzat fabricava una amplia gamma de detergents             

sintètics que no deixaven pòsit ni residu, i que en molts aspectes eren superiors als               

sabons. 

El primer detergent formulat amb sulfats d’alcohols grassos va ser introduït al mercat             

per Henkel (Alemanya) el 1932 i per Procter&Gamble als EEUU el 1933. Per             

necessitats del mercat, que precisava un major volum de producció, van aparèixer            

els alquilbenzens sulfonats. 

 
Imatge 17 : primer detergent de rentat llançat als EEUU per Procter&Gamble. Font: digitaldeliftp.com 

 

No obstant, nombroses investigacions varen demostrar que la biodegradació d’un          

dels tensioactius més utilitzats es feia massa lenta a causa de la presència de              

carboni terciari, és a dir, una ramificació de cadena lateral. Com a conseqüència,             

llacs i rius varen començar a exhibir una espuma persistent, es va reduir la quantitat               

d’oxigen dissolt en ells i varen començar a desaparèixer espècies animals i vegetals. 

El 1960, a causa d’aquests problemes i sota la pressió de les lleis, es van               

desenvolupar els alquilbenzens sulfonats lineals (LAS), més biodegradables. 
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Imatges 18 i 19  : Alquilbenzè sulfonat lineal. A l’esquerra, fórmula estructural. A la dreta: fórmula 

desenvolupada. Fonts: Viquipèdia 
 

Un altre grup de tensioactius varen ser els alquilfenols de cadena ramificada, APE.             

A partir de 1984 es va restringir el seu ús per produir subproductes de biodegradació               

tòxics. Com alternativa, els APE ramificats estan els de cadena lineal, els alcohols             

grassos etoxilats, FAEO i els alquilpoliglucòsids. 

 

Durant el desenvolupament dels detergents, també cal destacar la substitució del           

carbonat sòdic, utilitzat principalment com a coadjuvant, pels difosfats sòdics i           

posteriorment pels tripolifosfats sòdics. A l’actualitat a causa dels problemes          

d’acumulació dels polifosfats en ecosistemes com llacs o basses, el seu ús ha sigut              

eliminat en diferents països i es troba limitat en altres. 

Alternatives a aquest producte podrien ser-ho les zeolites, l’àcid cítric, el           

nitriltriacètic, entre d’altres. 

 
Imatges 20, 21, 22 : representació tridimensional d’una zeolita d’estructura microporosa. Representació 

tridimensional de l’acid cítric. Representació tridimensional de l’àcid nitriltriacètic. Fonts: viquipèdia 

 

Al llarg del segle XX, també es varen anar introduint altres components que van              

ajudar a millorar l’eficàcia del rentat, com els controladors d’espuma, els           

blanquejants òptics, els activadors de blanqueig, o bé els enzims. 
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La tecnologia dels detergents ha anat creixent de manera paral·lela a les màquines             

de rentat i amb el tipus de substrats, ja que el seu desenvolupament ha exigit una                

potenciació de les propietats dels detergents. 

Avui en dia, els requisits que en general s’exigeixen són: temps de rentat curts,              

acció a baixes temperatures, biodegrabilitat, baixa toxicitat, que no causin irritabilitat           

a la pell, entre altres. 

 

4. EL DETERGENT 

 

4.1. Què és? 

El detergent és un producte químic que, dissolt o dispers en aigua o altres              

dissolvents, té la propietat de modificar profundament la tensió superficial, amb el            

que la solució o dispersió adquireixen la capacitat humidificant i emulsionant           

necessària per produir l’efecte netejant que confereix a aquests productes la seva            

aplicació pràctica. 

 

Les principals propietats del detergent són les següents: 

-Humectació. S’entén com la capacitat de mullar més, és a dir, una mateixa gota              

d’aigua es capaç d’abastar una major superfície de contacte. 

 

 
Imatge 23 : A, Baixa humectació. B, Humectació eficient. C, Perfecta humectació. Font: Quiminet.com 

 

-Penetració. Com la paraula indica, és la capacitat de penetrar o introduir-se en les              

superfícies poroses brutes o en la brutícia. 

-Emulsió. És la dispersió o suspensió de fines partícules d’un o més líquids en un               

altre líquid. 
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-Suspensió. Consisteix en deixar la brutícia o partícules de brutícia en solució,            

evitant que aquestes es tornin a redipositar. 

 
Imatge 24  : Emulsió estabilitzada, les partícules es troben en suspensió. Font: Viquipèdia. 

 

Els paràmetres que poden influir en els resultats i en la satisfacció del consumidor a               

l’hora d’escollir un determinat tipus de detergent són variats, i van des del tipus de               

teixit a la tintura utilitzada, fins a demandes de comoditat, baix cost, cura dels teixits i                

eficiència. Amb la finalitat de millorar aquests aspectes, la tecnologia dels detergents            

comercials moderns és bastant complexa. Els detergents que existeixen en el           

mercat, barregen diferents components que compleixen una missió específica cada          

un. Es donen a lloc dos processos, per una banda està l’eliminació de taques              

(físicament) i per altra banda la modificació de les taques per oxidació o hidròlisi              

(químicament). 

 

La composició dels detergents és molt variada, depèn del tipus de detergent al que              

ens referim. Per exemple, els principals components dels que està format el            

detergent en pols són: tensioactius, coadjuvants o builders, enzims i altres. No            

obstant, un detergent complet sol estar format per més de 20 components. 

 

4.2. Classificació envers els tensioactius 

Els tensioactius són els ingredients fonamentals dels detergents, que són espècies           

químiques amb tendència a localitzar-se a la interfase formant una capa           

monomolecular absorbida a la ’interfase que canvia el valor de la tensió superficial. 

És a dir, en afegir tensioactius a l’aigua, aquests es reparteixen per la superfície del               

líquid deixant la part hidròfoba a l’exterior i la part hidròfila en contacte amb l’aigua.               

Això implica que les molècules d’aigua de la superfície ja no estan en contacte amb               
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l’aire, han sigut substituïdes per molècules de tensioactiu trencant així la tensió            

superficial. 

 
Imatge 25  : Aigua amb la presència de tensioactius de tipus amfòter. La part hidròfoba es manté en 

l’aigua, mentre que la part hidròfoba la repel·leix. Font: Viquipèdia 

 

Per tant, com que els tensioactius ens permeten posar en contacte dues fases, la              

brutícia present en els plats o la roba, per exemple, amb els tensioactius podem              

posar en contacte les dues fases (aigua i matèria orgànica en aquest cas) i així               

aconseguim dissoldre la matèria a l’aigua. 

Degut a que la part hidrofòbica del tensioactiu s’uneix a la matèria orgànica, deixa la               

part hidrofílica cap a fora en contacte amb l’aigua i arrossega la brutícia de la               

superfície que calgui netejar. 

 
Imatge 26  : La part hidrofòbica del tensioactiu s’ha unit a un greix, deixant la part hidròfila de cara a 

l’aigua. Font: Monografías 

 

Els tensioactius es classifiquen en quatre grans grups anenent a la naturalesa del             

grup hidrofílic o polar: aniònics, no iònics, catiònics i amfòters. 
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Imatge 27  : Classificació dels tensioactius segons la seva composició. D’esquerra a dreta: no iònic, 

aniònic, catiònic i amfòter. Font: Viquipèdia 

 

4.2.1. Tensioactius aniònics 

Són els que es troben de forma majoritària a la formulació de productes detersius.              

Són compostos que posseeixen un o diversos grups funcionals que s’ionitzen en            

dissolució aquosa originant ions orgànics amb càrrega negativa, que són          

responsables de l’activitat superficial. Dins d’aquest grup es troben els sabons, que            

són sals sòdiques o potàssiques d’àcids grassos lineals i són escumosos. Els            

tensioactius aniònics són els més utilitzats en composicions de detergents en pols,            

així com en productes líquids, tant pel rentat de roba com pel de vaixelles i altres                

materials. 

El seu grup liposoluble està format per un àcid gras desprotonat (anió). Un exemple              

serien les sals d’àcids grassos. 

La majoria de sabons entren dins d’aquest grup. 

 
Imatge 28 : fórmula general desenvolupada dels alquilbenzenosulfonats, que són un exemple de 

tensioactius aniònics. Font: Viquipèdia 

 

4.2.2. Tensioactius no iònics 
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Són compostos que en dissolució aquosa no originen ions. La seva solubilitat a             

l’aigua es deu a la presència a la seva molècula de grups funcionals amb una               

elevada afinitat per l’aigua. Formen un grup de tensioactius d’àmplia i variada            

aplicació, no només en el camp de la detergència sinó en molts altres sectors              

industrials. 

Són compatibles tant amb els tensioactius catiònics com amb els aniònics, són            

solubles en aigua i funcionen bé en aigües dures. 

Hi ha un equilibri entre el grup lipòfil i hidròfil.  

 
Imatge 29 : Fórmula semidesenvolupada del triestearat de sorbità, un exemple de tensioactiu no iònic. 

Font: viquipèdia 

 

4.2.3. Tensioactius catiònics 

Són compostos químics amb un o diversos grups funcionals que s’ionitzen en            

dissolució aquosa, originant ions orgànics amb càrrega positiva responsables de          

l’activitat superficial. Es troben de forma majoritària en els detergents i són            

incompatibles amb els aniònics. Per tant no es podran barrejar en una mateixa             

formulació. No obstant, en algun cas la presència d’un tensioactiu catiònic en petita             

quantitat augmenta les propietats detergents del tensioactiu catiònic. A la pràctica,           

s’utilitzen generalment com suavitzants tèxtils, estabilitzants d’escuma i inhibidors de          

la corrosió. Tenen una capacitat detersiva baixa. Els que estan basats en sals             

d’amoni quaternari són també fungicides. 

El seu grup liposoluble està format per una base (catió). Un exemple ho serien els               

amonis quaternaris. 
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Imatge 30  : fórmula semidesenvolupada del Diestearildimetilamoni-clorur, un exemple de tensioactiu 

catiònic. Font: Viquipèdia 

 

4.2.4. Tensioactius amfòters 

Posseeixen en la seva estructura molecular un o més grups funcionals que poden             

ionitzar-se en dissolució aquosa, conferint al compost el caràcter de tensioactiu           

aniònic o catiònic segons les condicions de pH del medi. Són compatibles amb la              

resta de tensioactius, amb la pell i mucoses, i tenen baixa sensibilitat a les aigües               

dures. 

Es comporten com aniònics o catiònics segons les condicions del medi. Un exemple             

ho serien els àcids o les amines. 

 

Imatge 31 : fórmula semidesenvolupada d’una sultaïna, exemple de tensioactiu amfòter. 

 

4.3. Mecanisme d’acció detallat del detergent  

La cadena hidròfoba del tensioactiu té afinitat preferent per els greixos, que són la              

gran part majoritària de la brutícia. Així doncs, la superfície de les partícules             

greixoses, adsorbeix el tensioactiu. És a dir, la superfície adsorbent queda coberta            

per una sola capa de tensioactius mitjançant forces químiques. 

 

A continuació es mostra una simplificació del procés d’actuació dels tensioactius           

incloent enzims en el producte utilitzat. 
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Imatge  32: Superfície amb matèria orgànica catalogada com a brutícia. En aquest cas, hi ha lípids, 

proteïnes i glúcids. Font: bio-enzymes.wikispaces.com 

 
Imatge  33: Les forces químiques i els enzims comencen a actuar i la superfície adsorbent va quedant 

recoberta per una capa de tensioactius. Font: bio-enzymes.wikispaces.com.

 
Imatge 34 : Finalment la superfície adsorbent queda recoberta per una capa de tensioactius. Els enzims 

catalitzen les reaccions de degradació dels diferents productes. Font: bio-enzymes.wikispaces.com 

 

Imatge 35 : Finalment, amb l’aigua es retiren completament els productes no desitjats. Font: 

bio-enzymes.wikispaces.com 
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Aquest procés d’adsorció inicial dura fins que la partícula de la brutícia es recobreix              

per una capa monomolecular de tensioactiu, orientat amb els seus grups hidròfils            

cap a l’exterior. Els tensioactius actuen formant micel·les sobre les partícules           

lipídiques, desprenent-les del substrat en el que es troben. 

El substrat de la brutícia adquireix una capa elèctrica negativa en contacte amb             

l’aigua, mentre que la brutícia es carrega positivament. Aquest fet explica la notable             

força d’adhesió de la brutícia al substrat. Les molècules de detergent s’introdueixen            

en els intersticis existents entre el substrat i la brutícia; tendeixen a recobrir             

completament les partícules de brutícia, impartint a la seva superfície una càrrega            

idèntica a la del substrat, l’eliminació de la mateixa pot aconseguir-se           

mecànicament, per moviment energètic de l’aigua i fricció del substrat. 

 
Imatge  36 : Estructura micel·lar en tres dimensions. Font: ks.uiuc.edu 
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4.4.  Altres components dels detergents 

 

4.4.1. Quelats (també coneguts com a Builders) 

Aquests agents tenen com a propòsit millorar l’acció netejant dels tensioactius           

mitjançant diversos efectes. La seva principal acció es segrestar els cations amb            

càrrega +2 de l’aigua dura (calci, magnesi) per evitar la interacció d’aquests ions             

amb els tensioactius. L’eliminació es fa en forma de solubilització o precipitació quan             

es forma un sòlid insoluble. 

 

 
Imatge 37 : Builders unint ions de calci i magnesi a l’aigua. Font: surfactantschemistry 

 

Una altra de les accions dels quelats és mantenir el pH de la solució detergent a un                 

valor alcalí, neutralitzar els àcids grassos lliures i formar sabons en la interfase. 

 

Els builders també augmenten el potencial (que és negatiu) de la superfície dels             

tèxtils i per tant inhibeixen la redeposició. 

Existeixen dos tipus de builders: els orgànics i els inorgànics. Els més utilitzats a              

l’actualitat són inorgànics i solubles, principalment fosfats, i en menor grau silicats i             

carbonats de sodi, i alguns insolubles com alumini-silicats naturals o bé sintètics. 

Aquestes substàncies segresten els cations per quelatació (soluble) o per intercanvi           

iònic (insoluble). 
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Imatge 38 : agent quelant que ha segrestat un ió magnesi. Font: viquipèdia 

 
Imatge 39 : segrestació per intercanvi d’ions i cations. Font: Emaze 

 

La utilització extensiva de fosfats per sintetitzar els builders ha produït un nou tipus              

de contaminació d’aigües anomenada eutrofització. Aquest fenomen prové de         

l’enriquiment excessiu de les aigües en fitonutrients, que resulta en un creixement            

abundant de les algues i altres plantes. Això fa que s’esgoti l’oxigen dissolt i acaba               

amb gran part de la fauna aquàtica. 

És a dir, les aigües residuals tenen un alt contingut en fòsfor i nitrogen i si són                 

abocades a un llac o a un riu les algues s’alimentaran d’això. Hi ha un excés de                 

nutrients i, per tant, les microalgues es multipliquen ràpidament. Les microalgues fan            

de barrera a la llum solar que fa que les algues de un nivell més baix no els arribi la                    

llum i no produeixin oxigen a través de la fotosíntesi. El medi queda pobre en aquest                

component indispensable per la vida d’animals i plantes. I finalment, tant plantes            

com animals moren i la seva descomposició provoca més matèria orgànica en el             

medi i això provoca la putrefacció del riu o llac i la seva degradació total. 
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Imatge 40 : Aigües eutrofitzades. Font: ambientologosfera 

 

4.4.2. Agents dispersants de sabons de calci 

Moltes formulacions detergents líquides i en pols per rentadora contenen sals           

alcalines d’àcids grassos, és a dir, sabons amb el paper de reduir l’escuma. Els              

sabons en barra o en escames contenen un alt percentatge d’aquests productes. Els             

sabons tenen excel·lents propietats netejadores, són segurs i fàcilment         

biodegradables. No obstant, són molt sensibles als cations divalents, especialment          

el calci amb el qual produeixen sals insolubles en aigua. 

Els agents dispersants de sabons de calci (Lime soap dispersing agents o LSDA)             

són tensioactius aniònics o amfòters que es comercialitzen amb els sabons per            

formar solucions que no produeixen precipitat en aigua dura. Entre els agents            

dispersants de sabons de calci es troben els alfasulfoèsters d’àcids grassos que són             

dels productes menys costosos, encara que amb eficiència relativament moderada. 

 

 
Imatge 41  : diferents tipus de LSDA. Font: viquipèdia 
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4.4.3. Agents antideposició 

Prevenen que els dipòsits de brutícia que han format les micel·les es tornin a              

dipositar a les peces rentades. Per aconseguir-ho, creen una capa que les repel·leix             

de la superfície de les peces. Els més utilitzats són la carboximetilcel·lulosa, la             

polivinilpirrolidona, el polietilenglicol i l’alcohol polivinílic. 

 
Imatge 42  : estructura de la carboxilmetilcel·lulosa on R = H o bé CH2CO2H. Font: viquipèdia 

 

4.4.4. Agents escumants i no escumants 

La producció d’escuma no té res a veure amb el poder detergent. En diverses              

aplicacions com el rentat a màquina, una producció notable d’escuma és un            

inconvenient, i per tant per aquests usos s’han desenvolupat formulacions de baixa            

escuma. 

Els agents escumants més utilitzats són el lauril sulfat (aniònic), i els tensioactius no              

iònics nitrogenats com òxid d’amines, alcanol amides, animes i amides etoxiliades.           

També s’utilitzen compostos complexos com alcanoamides o monoglicèrids        

sulfatats. 

En els detergents de baixa escuma s’utilitzen principalment sabons, però també           

sulfonats d’àcids grassos, glicols acetilènics etoxilats i èsters de etilen glicol o de             

glicerol entre altres. 

 

Imatge 43 : lauril sulfat, un gran efectiu agent formador d’escuma. Fon: viquipèdia 
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4.4.5. Agents suavitzants 

La necessitat d’agents suavitzants va sorgir de l’abandonament dels sabons pels           

detergents sintètics. Després d’un rentat amb sabó romanien sempre les fibres d’un            

residu de sabó de calci precipitat que actuava com a suavitzador. Després d’un             

rentat amb detergents sintètics del tipus alquilbenzè sulfonats formulats amb          

segrestants, el tèxtil sec presenta una superfície la qual el contacte no és sempre              

agradable sobre la pell, especialment si es tracta de fibres naturals. Aquesta            

sensació d’alta suavitat prové de ser el tèxtil massa net. El residu de tensioactiu              

absorbit tendeix a augmentar la càrrega elèctrica estàtica de les fibres i l’absència             

d’aquestes substàncies amb acció lubricant torna el tèxtil relativament rígid ja que            

les fibres no poden lliscar una sobre l’altra. El paper dels agents suavitzadors és              

contrarrestar aquests fenòmens.  

D’una part s’ha de reduir la càrrega estàtica romanent i de l’altra s’ha de dipositar               

una substància amb acció lubricant. 

 

Molts tensioactius catiònics produeixen aquests efectes, però són incompatibles         

amb els tensioactius aniònics utilitzats en la majoria de formulacions. Per tant, s’han             

d’utilitzar en diferents fases del cicle de rentat. Els millors suavitzadors d’aquest            

tipus són els amonis quaternaris i les sals de imidazolines. 

No obstant, la introducció d’un agent suavitzant en el cicle de rentat complica             

l’operació de rentat, i la tendència actual és introduir el suavitzant en la formulació              

del detergent. I per tant, s’ha d’utilitzar un tensioactiu amb cert caràcter catiònic             

perquè s’adsorbeixi en les fibres, però compatible amb alguns tipus de tensioactius            

aniònics. 

S’utilitzen amb aquesta finalitat diversos tensioactius no iònics que posseeixen un           

grup nitrogenat, tals com les amines etoxilades o imidazoles etoxilades. D’una altra            

banda, també s’utilitzen tensioactius amfòters, particularment els que contenen el          

grup amido-amina (i que són també dispersants de sabons de calci). 
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Imatges 44 i 45 : Amides, molts suavitzants contenen aquest grup. A l’esquerra fórmula 

desenvolupada, a la dreta estructura tridimensional. Fonts: aminasyamidas7, wikiwand. 

 

4.4.6. Agents blanquejants 

La blancor dels tèxtils rentats és potser una de les propietats més importants per al               

consumidor. A finals del segle XVIII es va iniciar la carrera dels agents blanquejants              

amb el descobriment del clor per Scheele i l’hipoclorit de sodi per Berthollet. Un              

empresari parisenc anomenat Javelle va comercialitzar el descobriment de         

Berthollet, que era una solució de potassa càustica clorada. 

Actualment al mercat hi ha dos tipus d’agents blanquejants per a tèxtils i els dos               

tenen propietats oxidants: els hipohalurs, essencialment l’hipoclorit de sodi i les sals            

inorgàniques peroxigenades, principalment el perborat de sodi. 

Els agents blanquejants oxidants han de ser intrínsecament inestables per complir           

amb la seva funció, que consisteix en oxidar, és a dir, guanyar electrons. De manera               

paradoxal han de ser el més estables possibles quan estan emmagatzemats sols o             

a la barreja detergent, i inestables quan estan en el procés de rentat. Les propietats               

generals dels blanquejants són les següents: 

- Un augment de la temperatura augmenta la velocitat de descomposició (la            

descomposició és la formació de dues o més substàncies d’estructura química més            

simple a partir d’una complexa). 

- Alguns metalls pesats a nivell de traça catalitzen la descomposició. 

- L’activitat blanquejant augmenta amb la concentració però no de manera lineal. 
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-El pH té un efecte important: un pH àcid accelera la descomposició de l’hipoclorit,              

mentre que es necessita un pH alcalí per accelerar la descomposició de les sals              

inorgàniques peroxigenades. 

L’hipoclorit es descompon per dues vies, les quals només la segona produeix            

l’efecte oxidant d’interès. 

Via del clorat: 3 NaOCl → 2 NaCl + NaClO 3 

Via de l’oxigen: 2 NaOCl → 2 NaCl + O 2 

 

 

Imatge 46  : perborat de sodi tetrahidratat, una sal inorgànica peroxigenada que s’utilitza com a 

blanquejant. tetrahidratat. Fonts: pandlinternational 

 

4.4.7. Milloradors òptics fluorescents 

Certs colorants orgànics poliaromàtics poden absorbir la llum ultravioleta i remetre           

una llum visible blavosa mitjançant el procés anomenat fluorescència. A la llum del             

sol, afegeixen un to blavós que compensa el to groguenc del tèxtil i millora la blancor                

o la profunditat dels colors. Són els granets blaus que tenen alguns tipus de              

detergent en pols. 

L’enllumenat amb llum exclusivament ultra-violeta (llum negra) produeix una         

fluorescència molt notable. 

 

 

Imatge 47 : a la dreta, detergent en llum blanca. a l’esquerra en llum negra.  font:wikiwand 
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Segons al que estan destinats, a adsorbir-se sobre altres fibres hidrofíliques (com el             

cotó) o hibròfobes (com el polièster) posseeixen grups polars més o menys            

importants. 

Avui en dia, s’han pogut desenvolupar agents fluorescents solubles en aigua que            

resisteixen a l’hipoclorit o a altres blanquejadors. Aquesta resistència està causada           

pels àtoms de nitrogen presents en estructures altament aromàtiques de tipus           

benzo-triazol o benzo-furà. 

 

 
Imatge 48 : blanquejador òptic anomenat 4,4’-bis(1,3,5-triazinylamino)stilbene-2,2’-disulfonic acid. 

Font: andicol 

 

4.4.8. Perfums 

En detergents d’ús domèstic, particularment per rentadores i desinfectants,         

s’incorporen perfums, la majoria dels quals són terpens, és a dir, substàncies amb             

un esquelet compost amb 2, 3 o més unitats d’isoprè. 

Fins als anys 60, l’oli de terebentina o termentina, que s’obté de la resina del pi o                 

com a un subproducte del processat de la fusta, era una de les fonts principals de                

matèria primera per a perfums; conté els monoterpens bicíclics alfa i beta-pirens, els             

quals es transformen fàcilment en una varietat de derivats oxigenats amb fragància            

particular. L’essència de citronella i l’essència d’eucaliptus contenen també diversos          

terpens odorífers. Els més utilitzats són: 

-Hidroxicitronelal (olor de lliri) 

-Geraniol (olor de gerani) 

-Citronelal (olor de llimona) 

-Citronelol (olor de rosa) 

-Linalol (olor d’espígol) 
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-Mentol (olor de menta forta) 

 

 
Imatges 49 i 50 : d’esquerra a dreta, estructures tridimensionals del geraniol i el mentol. Font: 

Viquipèdia 

 

Des de fa bastants anys s’ha trobat mètodes de síntesi a partir de matèries primeres               

petrolíferes, tals com l’etilè, l’isobutilè o l’isoprè. En general, les vies sintètiques són             

menys costoses que les purificacions i conversions dels productes naturals, tot i que             

aquestes últimes produeixen substàncies més pures. 

 

4.4.9. Altres components 

Les formulacions detergents poden contenir també altres substàncies, depenent de          

l’ús final que se li vulgui donar al producte. 

Els hidrotrops són substàncies molt hidrofíliques destinades a millorar la          

solubilització del tensioactiu però actuen com cosolubilitzadors a alta concentració.          

Els més utilitzats són els sulfonats de toluè, etil-benzè i xilè. 

Alguns agents anticorrosius s’afegeixen a les formulacions de detergents per          

protegir les parts metàl·liques dels utensilis de rentar. 

En general s’utilitza el silicat de sodi. 

 

Imatge 51 : estructura tridimensional del silicat de sodi. Font: Wikiwand 
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4.4.10. Enzims 

La gran majoria de detergents industrials contenen enzims. Els enzims als           

detergents fan la mateixa funció sobre la taca que sobre el nostre organisme. És a               

dir, en línies generals podríem dir que descomposa una substància específica per tal             

de que pugui passar l’aigua. Els enzims solen treballar en medis de pH alcalins i a                

temperatura fins uns 60°C.  

A continuació, s’explica de manera detallada que són els enzims. 

 

5. ESTUDI DETALLAT DELS ENZIMS 

5.1. Breu història dels enzims     

Abans d’endinsar-nos en la bioquímica dels enzims, es necessari conèixer breument           

el pas dels enzims durant la història del ésser humà, el seu ús, descobriment i               

altres. 

 

Sense ser conscients, ja fa centenars d’anys, els nostres avantpassats ja feien ús             

dels enzims de manera quotidiana. 

Una prova d’aquest fet, el podem veure al Llibre V d’Homer de La Ilíada , on es                

descriu la guerra de Troia. Homer, ens relata com Ares, el Déu de la guerra, és ferit i                  

se li cura la ferida posant-hi làtex de figa en llet.  

En aquell moment, es desconeixia que el làtex de figa conté un enzim de la família                

de les proteases, anomenada ficina, capaç d’hidrolitzar la caseïna de la llet, produint             

la seva coagulació. 

 
Imatge 52  : estructura tridimensional de la ficina. Font: RCSB PDB 
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Tot i això, va caldre esperar fins a finals del segle XVIII per tal que els processos                 

enzimàtics obtinguessin un considerable impuls. 

Lazzaro Spallanzani (1729-1799), es va adonar que els sucs digestius de l’estómac            

dels ocells, eren capaços de convertir la carn en una espècie de líquid. 

 
Imatge 53 : detall d’una pintura a l’oli de Lazzaro Spallanzani. Font: global.britannica.com 

A principis del segle XIX, Anselme Payen i Jean-François Persoz, dos químics que             

treballaven en una fàbrica de sucre a París, van aïllar a partir d’extractes d’ordi              

geminat, una substància que, en moltes petites quantitats, era capaç de convertir un             

dens engrut de midó en un líquid ensucrat transparent. Tots dos van observar que,              

si s’escalfava la substància prèviament, aquesta perdia les seves propietats. La           

varen anomenar “diastasa” i va ésser el primer enzim d’origen vegetal estudiat a un              

laboratori. 
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Imatges 54 i 55  : A l’esquerra, Anselme Payen. A la dreta Jean-François Persoz. Fonts: Viquipèdia i 

Wikiwand. 
No obstant, la història dels enzims està íntimament lligada al naixement del            

concepte “catàlisi”. El suec Jöns Jakob Berzelius (1779-1848) va encunyar la           

paraula catàlisi (del grec, “deslligar”) i va definir els catalitzadors com a substàncies             

que, només per la seva presència, acceleraven un procés químic, sense afectar-se            

a ells mateixos. 

Berzelius va adonar-se del paper fonamental de la catàlisi per la vida, citant les              

seves paraules “Tenim raons per assumir que, a les plantes i als animals, milers de               

processos catalítics tenen lloc als seus teixits i fluids”. 

 
Imatge 56 : Jöns Jakob Berzelius. Fonts: berzeliusdagarna.se 

Un dels processos clau per al descobriment dels enzims va ser la fermentació             

alcohòlica, que es la transformació anaeròbia de sucre en alcohol, realitzada des de             

fa milers d’anys per obtenir vi o cervesa. 

Durant molts anys, es va pensar que era un procés màgic. Lluis Pasteur, en aquest               

context, va postular al 1850 que era catalitzava per ferments, inseparables de la             

pròpia estructura de les cèl·lules vives. 

En aquella època, per tant, coexistien dos tipus de ferments d’origen biològic: els de              

Pasteur, i els ferments “solubles”, com els extractes d’ordi de Payen i Persoz. 
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Imatge  57: Luis Pasteur. Font: biografiasyvidas 

No va ser fins al 1876 que Wilhelm F. Kühne va encunyar la paraula “enzim” (del                

grec, “en el llevat”), per designar als ferments solubles reconeguts fins aleshores            

com a agents químics. 

 

Imatge 58 : Wilhelm Friedrich Kühne. Font: wellcomeimages.org 
 

El 1896, va tenir lloc un descobriment transcendental per a l’enzimologia per part del              

químic alemany Eduard Buchner. La seva germana i el seu ajudant, molien llevats             

en un morter amb sorra per separar les seves proteïnes. Estaven realitzant el que              

podríem anomenar “lisi cel·lular” (trencament de la membrana cel·lular). Després          

filtraven la mescla per eliminar els materials sòlids. No obstant, es varen trobar amb              

un problema: el líquid obtingut era realment difícil de conservar. 

El seu ajudant, va fer un comentari recordant que la fruita es podia conservar              

afegint-hi sucre. Eduard, va barrejar la substància obtinguda amb sacarosa i van            

començar a aparèixer bombolles. Va comprendre que el contingut intracel·lular          

separat de les cèl·lules, era capaç de catalitzar la transformació de sucre en alcohol              
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i diòxid de carboni. Per primera vegada, es podia efectuar una fermentació            

alcohòlica sense cèl·lules vives. 

 
Imatges 59 i 60 : A l’esquerra, Eduard Buchner. A la dreta, Eduard Buchner i el seu ajudant. Fonts: 

alchetron.com i brookstonbeerbulletin.com 

 

Això, va acabar amb la diferenciació prèvia entre ferments organitzats i           

desorganitzats. 

Aquest descobriment va marcar el naixement de la bioquímica i per tant, de             

l’enzimologia. 

 

-La naturalesa dels enzims 

La qüestió clau en aquell moment era: de què estaven fetes les zimases de              

Buchner? I les de Kühne? Eren el mateix? 

Buchner va postular que les seves zimases semblaven ser de naturalesa proteica,            

tot i que la seva hipòtesi va causar un gran rebuig. 

Les primeres teories assenyalaven que els agents actius dels biocatalitzadors eren           

metalls, que descansaven sobre una proteïna que feia de sustentació, però no tenia             

funció catalítica.  

Experiments posteriors varen indicar que tant els enzims de Kühne com els de             

Buchner eren el mateix tipus de substàncies i a partir d’aleshores, es va imposar en               

terme “enzim” per referir-se als catalitzadors d’origen biològic. 
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James Batcheller Sumner (1887-1955) va cristal·litzar al 1926 el primer enzim, en            

concret la ureasa. Una vegada analitzats els cristalls de la ureasa, va determinar             

que els enzims eren proteïnes, tot i que aquest postulat no va acceptar-se del tot               

fins que John Howard Northrop (1891-1987) va cristal·litzar varis enzims digestius,           

en concret les proteases pepsina, tripsina i quimotripsina i va confirmar que els             

enzims són de naturalesa proteica. 

 
Imatges 61 : A l’esquerra, James Batcheller Sumner. A la dreta, John Howard Northrop. Fonts: 

nobelprize.org 

 

Imatges 62, 63, 64: Les tres proteases cristal·litzades per John Howard Northrop. D’esquerra a dreta: 

pepsina, tripsina i quimotripsina. Font: RCSB PDB 
 

No obstant, convé fer un salt en el temps, fins el 1981, quan el científic Thomas                

Cech, va descobrir que unes molècules d’àcid ribonucleïc eren capaces de catalitzar            

el seu propi processament, etapa fonamental per a la transmissió de la informació             

genètica. I per tant, es tractaven d’uns enzims amb naturalesa no proteica. 
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Imatges 65 : A l’esquerra, Thomas Cech. A la dreta, estructura tridimensional de molècules de RNA 

amb capacitat enzimàtica, és a dir, ribozims. Fonts: thefamouspeople.com i RCSB PDB 

 

Mentre alguns científics intentaven esbrinar quina era la naturalesa química dels           

enzims, uns altres intentaven entendre com funcionaven.  

El 1894, el químic orgànic Hermann Emil Fischer, basant-se en algunes           

observacions sobre el comportament d’alguns enzims sobre hidrats de carboni, va           

postular la famosa teoria de la clau i el pany. 

 

 

Imatges 66 i 67 : A l’esquerra,  Hermann Emil Fischer. A la dreta, representació gràfica del model de la 

clau i el pany: enzim i substrat tenen formes geomètriques específiques complementàries que encaixen 

exactament l’una amb l’altra. Fonts: nobelprize.com i pmgbiology.com 
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Al 1903, Víctor Henri va afirmar que l’enzim i el seu substrat es combinaven per               

formar un complex enzim-substrat que era fonamental per la catàlisi enzimàtica. 

 

 

Imatge 68 : Víctor Henri. Font: Viquipèdia 

 

Però, no va ser fins el 1913, quan Leonor Michaelis i Maude Leonora Menten varen               

escriure la cinètica enzimàtica escrivint la famosa equació de Michaelis-Menten. La           

cinètica de Michaelis i Menten, descriu la velocitat de reacció de moltes reaccions             

enzimàtiques, tot i que només és vàlid quan la concentració del complex            

enzim-substrat és constant. 

 

A partir d’aquest moment, es va iniciar l’estudi de molts enzims que catalitzaven el              

metabolisme cel·lular, i per tant va ser necessari purificar centenars d’enzims. 

 
Imatges 69 i 70 : Maude Leonora Menten i Leonor Michaelis. Fonts: livinghistory.med.utoronto.ca i 

scientiablog.com 
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Imatges 71 i 72 : A l’esquerra, diagrama de velocitat de reacció i velocitat constant de Michaelis-Menten. 

Per a determinar la velocitat màxima d’una reacció enzimàtica, la concentració de substrat ([S] ) 

s’augmenta fins arribar a una velocitat constant de formació de producte. Aquesta és la velocitat 

màxima (Vmax) de l’enzim i els centres actius dels enzims estan saturats amb substrat. 

A la dreta, l’equació de Michaelis-Menten. 

Fonts: viquipèdia i themedicalbiochemistrypage.org 

 

Els enzims es tornen una font de negoci 

A la segona meitat del segle XX, els enzims passen de ser substàncies de culte               

científic a possibilitats de negoci.  

El 1963, es llança al mercat la primera proteasa per a detergents, que era activa al                

pH alcalí típic que tenen lloc els processos de rentat. El primer repte que va sorgir                

va ser la baixa estabilitat d’alguns enzims en condicions d’operació. 

El 1974, la indústria va produir la glucosa isomerasa, que permetia la producció de              

forma rentable d’edulcorants (xarops de fructosa) a partir de midó. 

 
Imatge 73  : Estructura tridimensional d’una glucosa isomerasa, que catalitza la transformació de 

glucosa a fructosa.   Font: RCSB PDB 
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Els avenços en la producció d’enzims a gran escala varen suposar l’aplicació            

progressiva dels enzims en camps molt diversos, des de la indústria alimentària a la              

química o a la farmacèutica, sense oblidar la seva gran utilitat en el diagnòstic de               

malalties i anàlisis clíniques. 

 

Inicialment, l’ús dels enzims es va centrar majoritàriament en processos de           

degradació ja que el concepte d’enzim estava associat a la ruptura d’enllaços. Així             

que, com ja hem dit, les primeres aplicacions dels enzims com a components dels              

detergents o per a la transformació del midó en edulcorants comportaven la hidròlisi             

de biopolímers per donar lloc a molècules més petites. 

No obstant, a la dècada de 1980, es va produir un decisiu canvi de concepte: els                

enzims van passar de considerar-se simples “tisores per trencar substàncies” i es va             

fixar més l’atenció en la seva capacitat sintètica. 

 

 

Conceptes previs a l’estudi bioquímic dels enzims 

 

5.2. Metabolisme cel·lular 

 

El metabolisme cel·lular és el conjunt de reaccions químiques que es produeixen a             

dins la cèl·lula. Aquestes reaccions condueixen a obtenir matèria per créixer i            

energia. 

La matèria s’inverteix per a créixer o mantenir l’estructura ja que els organismes han              

d’estar constantment renovant-la degut a la inestabilitat molecular. 

L’energia es guarda en els enllaços químics de les substàncies de reserva            

energètica i si es necessita, es transforma en un altre tipus d’energia. 

 

Les diferents reaccions químiques del metabolisme s'anomenen vies metabòliques i          

les molècules que hi intervenen metabòlits. 

Totes aquestes reaccions estan regulades per unes molècules, la majoria de           

naturalesa proteica, anomenades enzims. Els enzims són específics per a cada           

substrat i per a cada tipus de transformació. 
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Imatge 74 : Esquema d'una via metabòlica. Cada pas es troba catalitzat per un enzim diferent fins 

arribar al producte C. Font: BIOLOGIA 2 BATXILLERAT, Editorial Barcanova, 2009. 

 

 

5.3. El control del metabolisme 

A les cèl·lules constantment tenen lloc nombrosos tipus de reaccions químiques.           

Unes, sintetitzen noves molècules, i altres en degraden d’existents. 

Les substàncies que intervenen són realment estables a temperatura ambient i si no             

fos perquè se les ajuda a interactuar, no ho farien soles o ho farien d’una manera                

molt lenta. Aquesta dependència ajuda a la cèl·lula a poder regular les reaccions,             

que com ja hem explicat el control bioquímic es realitza amb els biocatalitzadors o              

enzims. 

 
Imatges 75 i 76  : cèl·lules vistes des d’un microscopi. A l’esquerra, animals. A la dreta, vegetals. 

 Fonta: pulpbits.net  i bbc.co.uk 
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Enzimologia 

5.4. Els enzims 

Els enzims són biocatalitzadors. És a dir, els catalitzadors de les reaccions            

biològiques. 

Actuen rebaixant l’energia d’activació, i per tant acceleren les reaccions. La velocitat            

d’una reacció es pot mesurar per la quantitat de producte que es forma per unitat de                

temps. 

 

Com ja hem dit, els enzims acceleren molt la reacció, fins i tot en concentracions               

molt petites. Cal remarcar que això no significa que s’obtingui més producte, sinó             

que gràcies als enzims se n’obté la mateixa quantitat però en menor temps. 

Els enzims no es consumeixen durant la reacció, per tant hi haurà la mateixa              

quantitat a l’inici que al final d’una reacció. 

Són molt específics, i és per això que poden actuar en una determinada reacció              

sense alterar-ne d’altres. 

Sempre actuen a temperatura ambient i són molt actius, n’hi ha que aconsegueixen             

augments de la velocitat de reacció de més d’un milió de vegades. 

Segons l’estructura els podem diferenciar en dos grups. Els enzims estrictament           

proteics, que poden estar constituïts per una o més cadenes polipeptídiques i els             

holoenzims, que estan constituïts per una fracció polipeptídica (apoenzim) i una           

fracció no peptídica (cofactor). 

 
Imatge 77 : estructura tridimensional de l’enzim Tetrahymena telomerase. Font: Scitechdaily 
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5.4.1. La catàlisi enzimàtica 

Com hem mencionat, els enzims són catalitzadors amb una eficàcia molt alta            

comparant amb altres catalitzadors no biològics. La manera d’incrementar aquesta          

acceleració es recolza en diversos mecanismes, dels quals els més importants són: 

- Disminució de l’entropia: les col·lisions entre molècules en dissolució solen ser            

escasses. L’existència d’una molècula més gran que tendeix a unir i col·locar            

correctament els substrats en facilita la transformació. 

 

-Facilitació del medi ambient de la reacció: El centre actiu de l’enzim disposa de              

grups funcionals que poden modificar el medi ambient del substrat. 

 

-Introducció de tensió o distorsió sobre el substrat: La complementarietat entre el            

centre actiu i substrat provoca tensions sobre la molècula del substrat afavorint            

l’aparició o desaparició d’enllaços que facilita la seva transformació en producte. 

 

-Existència de grups catalítics específics: El centre actiu pot disposar de grups            

funcionals catalítics que col·laboren de forma directa, en la formació o trencament            

d’enllaços. 

 

5.4.2. L’activitat enzimàtica 

La substància sobre la qual actua un enzim s’anomena substrat. Depenent del            

substrat ens podem trobar amb diferents maneres d’actuació d’un enzim. 

 

Imatge 78  :Estructura tridimensional d’una proteasa anomenada “Versazyme” amb una fracció 

peptídica al centre actiu de l’enzim. Font: briworldwide.com 
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-Reaccions d’un sol substrat 

En aquest tipus de reaccions, l’enzim actua fixant el substrat a la seva superfície per               

mitjà d’enllaços febles. Com més gran sigui el nombre d’aquests enllaços, major            

serà l’especificitat de l’enzim i major també serà la capacitat de discriminar entre dos              

substrats estructuralment semblants. Hi ha enzims que poden discriminar incús          

entre molècules isòmeres. 

 

Es generen tensions que debiliten els enllaços interns del substrat, per això, per             

arribar a l’estat de transició del complex enzim-substrat, es requereix molta menys            

energia que per arribar a l’estat de transició del substrat sol. 

 

Al acabar la transició, queda el complex enzim-producte que allibera l’enzim intacte i 

el producte.

 
Imatge 79 : Activitat enzimàtica en reaccions amb un sol substrat. Font: BIOLOGIA 2 BATXILLERAT, 

Editorial Barcanova, 2009. 

 

-Reaccions amb dos substrats 

En les reaccions en què hi ha dos substrats que reaccionen entre sí, els enzims               

actuen atraient les molècules reaccionants cap a la seva superfície de manera que             

augmenta la probabilitat de que es trobin, i per tant és més probable que la reacció                

es dugui a terme. 
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Els enzims, un cop feta la transformació dels substrats en els productes, els 

alliberen ràpidament per poder tornar a actuar.

 

Imatge 80  : Exemple de reacció amb dos substrats a la vegada. Font: BIOLOGIA 2 BATXILLERAT, 

Editorial Barcanova, 2009. 

 

5.5. El centre actiu 

 

L’activitat catalitzadora dels enzims s’inicia amb la formació del complex          

enzim-substrat. Aquesta unió es duu a terme degut als radicals d’uns quants            

aminoàcids que estableixen enllaços amb el substrat, el fixen i després trenquen            

algun dels seus enllaços. 

 

La regió de l’enzim que s’uneix al substrat rep el nom de centre actiu. Els centres                

actius constitueixen una part molt petita del volum total de l’enzim, tenen una             

estructura tridimensional en forma de cavitat. Estan formats per aminoàcids que a            

causa dels plecs de la cadena polipeptídica, queden propers i alguns dels seus             

radicals presenten afinitat química pel substrat. 

 

Podem distingir entre dos tipus d’aquests aminoàcids: de fixació (estableixen          

enllaços febles amb el substrat i el fixen), i aminoàcids catalitzadors (estableixen            

enllaços amb el substrat i provoquen la ruptura d’algun dels seus enllaços). 
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Imatge 91 : enzim i centre actiu de l’enzim representat de color roig. Font: Viquipèdia 

 

5.6. Factors que alteren l’activitat enzimàtica 

Els enzims funcionen en un determinat medi, ja sigui intra o extracel·lular, on les              

condicions poden variar i per tant, el nivell d’activitat de la molècula pot veure’s              

afectat al llarg del temps. Dins d’aquests factors que afecten l’activitat enzimàtica            

podem trobar: 

El pH 

Tots els enzims tenen a la seva estructura primaria aminoàcids amb grups radicals             

ionitzables. Depenent del pH del medi en el que es trobin, poden no tenir càrrega o                

bé estar carregats (positivament o negativament). Aquestes càrregues, serveixen         

per estabilitzar la conformació natural de la proteïna, i quan el pH les canvia també               

es modifica la seva estructura, podent portar fins i tot a la desnaturalització de la               

proteïna, i en el cas dels enzims la pèrdua d’activitat. 

Cada enzim té la seva màxima activitat a prop d’un valor concret, que rep el nom de                 

pH òptim. En canvi, si el valor és distant, o molt baix o molt alt, hi haurà una                  

disminució de l’activitat. 

 

Imatge 82 : Escala de pH. El pH mesura l’acidesa o alcalinitat d’una dissolució. Indica la concentració 

de ions hidrogen [H]+ presents. Com més ions hidrogen contingui una solució més àcida serà.  Font: 

clubacuariofiliamexico.com 
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Per exemple, en el cas de la pepsina gàstrica, el seu pH òptim està al voltant de 2,                  

ja que en medi estomacal és un medi de gran acidesa. Però, la triprina, que també                

és un enzim digestiu, té un pH òptim a prop de 8, ja que es troba a l’intestí prim. 

La majoria d’enzims són molt sensibles a les variacions de pH, amb algunes             

excepcions que no són gaires. 

 
Imatge 83 : Variació de la velocitat de dues reaccions catalitzades per un enzim degudes a canvis de 

pH. Font: BIOLOGIA 2 BATXILLERAT, Editorial Barcanova, 2009. 

La temperatura 

Aquest factor presenta dos efectes contraposats. Per una banda, l’augment de la            

temperatura produeix, de manera general, un augment en la velocitat de qualsevol            

reacció química, però per l’altre banda els enzims experimenten la desnaturalització           

i pèrdua de l’activitat al superar una determinada temperatura. 

En aquest cas, resulta més difícil determinar com al pH, una temperatura òptima, les              

corbes presenten un increment inicial tot i que després els enzims es van             

desnaturalitzant, i per tant decreix la velocitat de la reacció. 

 
Imatge 84 : Variació de la velocitat d'una reacció catalitzada per un enzim deguda a un canvi de 

temperatura. Font: BIOLOGIA 2 BATXILLERAT, Editorial Barcanova, 2009. 
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Inhibidors 

Els inhibidors són substàncies que disminueixen l’activitat d’un enzim o bé li            

impedeixen completament actuar. Poden ser perjudicials o beneficiosos. 

La inhibició pot ser de dos tipus: 

 

-Inhibició irreversible o enverinament de l’enzim: 

Té lloc quan l’inhibidor es fixa permanentment al centre actiu de l’enzim, n’altera             

l’estructura i l’inutilitza. 

 

-Inhibició reversible: 

Té lloc quan no s’inutilitza el centre actiu, sinó que tan sols se n’impedeix              

temporalment el funcionament. 

 

 
Imatge 85 : Inutilització del centre actiu d’un enzim degut a un inhibidor no competitiu. Font: 

BIOLOGIA 2 BATXILLERAT, Editorial Barcanova, 2009. 

 

Pot ocórrer de dues formes: 

 

-Inhibició reversible competitiva. És la que es produeix quan la molècula de             

l’inhibidor és similar al substrat i competeix amb aquest per fixar-se al centre actiu              

de l’enzim. Quan es fixa l’inhibidor, l’enzim queda bloquejat i el substrat no s’hi pot               

fixar fins que l’inhibidor no se’n va. La disminució de la velocitat de la reacció és                

proporcional a la concentració de l’inhibidor. 
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Imatge 86: Inhibició reversible competitiva. Font:BIOLOGIA 2BATXILLERAT,Editorial Barcanova, 

2009. 
 

-Inhibició reversible no competitiva. És la que es produeix quan l’inhibidor s’uneix a              

l’enzim i impedeix l’accés del substrat al centre actiu, o bé es fixa al complex               

enzim-substrat i n’impedeix la separació dels productes. 

 
Imatge 87: Inhibició reversible no competitiva. Font: BIOLOGIA 2 BATXILLERAT, Editorial 

Barcanova, 2009. 
 

5.7. Classificació dels enzims 

Podem classificar-los segons la funció que exerceixin, en: 

 

5.7.1. Oxidoreductases 

Catalitzen reaccions d’oxidació o reducció del substrat. Els tipus més importants 

són: 

-Oxidases:  oxiden el substrat quan n’accepten electrons 

Reacció simplificada: A –  + B → A + B – 

-Deshidrogenases:  separen àtoms d’hidrogen del substrat. 
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Reacció simplificada:  

Pi + gliceraldehid-3-fosfat + NAD+ → NADH + H+ + 1,3-bisfosfoglicerat 

5.7.2. Transferases 

Transfereixen radicals d’un substrat a un altre sense que en cap moment quedin 

lliures els radicals. 

Simplificació de la reacció: A–X + B → A + B–X 

 

5.7.3. Hidrolases 

Trenquen enllaços amb l’addició d’una molècula d’aigua que escindeix i aporta un 

-OH a una part i un -H a l’altra.  

Simplificació de la reacció:   A–B + H 2 O → A–OH + B–H 

 

5.7.4. Liases 

Separen grups sense hidròlisi, i generalment originen enllaços dobles a la molècula, 

o bé afegeixen grups a molècules amb enllaços dobles que generalment els perden. 

 
Imatge 88 : eliminació real de l’amoníac gràcies a una liasa. Font: Wikiwand 

 

5.7.5. Isomerases 

Catalitzen reaccions d’isomerització, canvien la posició d’algun grup d’una part a 

una altra de la mateixa molècula. 

 
Imatge 89  : Isomerització deguda a l’enzim triosa fosfat isomerasa. Font: Viquipèdia. 
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5.7.6. Ligases o sintetases 

Catalitzen la unió de molècules o grups amb l’energia proporcionada per la            

desfosforilació d’ATP. 

Simplificació d’una reacció catalitzada per l’ARN ligasa. Es converteix l’ARN linial a            

una forma circular per una transferència. 

ATP + (ribonucleòtid) n  + (ribonucleòtid) m  = AMP + difosfat + (ribonucleòtid) n+m 

 

5.8. Enzims més utilitzats en la detergència  

 

L’ús dels enzims als detergents s’ha vist realment incrementat, més de la meitat de              

detergents contenen enzims, i a més la indústria de la detergència és el consumidor              

més gran d’enzims, amb un 25/30% del total de ventes. 

Com ja hem vist, els enzims optimitzen l’eficiència dels detergents, a la vegada que              

permeten netejar a baixes temperatures i en períodes més curts de rentat. 

Els enzims utilitzats als detergents de rentat de roba, actuen sobre els materials que              

formen les taques, facilitant la remolició d’aquests materials. 

Una molècula d’enzim pot actuar sobre moles molècules de substrat, i per tant, una              

petita quantitat d’enzim proporciona un gran benefici a la neteja. És per això que la               

seva concentració en la formulació dels detergents és mínima (menys de l’1% del             

volum total), al ser biocatalitzadors no es consumeixen. 

 

Podem trobar diferents enzims en la composició d’un detergent, que són anomenats            

segons el substrat que poden catalitzar: 

 

-5.8.1. Proteases 

Acceleren la degradació de proteïnes i produeixen petits pèptids o aminoàcids           

individuals que poden ser fàcilment solubilitzats i remoguts dels teixits. Representen           

prop del 60% del mercat dels enzims a nivell mundial i s’utilitzen a pH alts. 

Les proteases son el tipus més importants d’enzims per ús mèdic, doncs existeix un              

alt contingut de proteïna i fluids corporals (sang, teixits i mucoses) ja que no es               
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poden remoure amb detergents convencionals i aigua. Els enzims utilitzats són           

produïts principalment per Bacillus licheniformis o B. Amyloliquefaciens i Aspergillus          

flavus mitjançant la fermentació. 

 
Imatge 90 : Estructura cristal·lina d’una proteasa de Bacillus licheniformis. Font: PDB 

-5.8.2. Amilases 

Acceleren la degradació de residus de midó d’aliments com patata, xocolata, entre            

altres. No són components essencials dels detergents perquè tenen una acció           

limitada sobre els carbohidrats. A més, els carbohidrats son solubles en aigua i             

solen ser fàcilment remoguts oer la majoria de detergents i aigua. L’amilasa de             

Bacilus licheniformis es correntment afegida als sabons el pols. Aquest enzim és            

resistent a la degradació de la proteasa, és activa a temperatures de 85ºC i pot               

tolerar valors de pH propers a 10. 

El major inconvenient amb l’amilasa és l’oxidació. 
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Imatge 91 : Estructura cristal·lina d’una amilasa de Bacillus licheniformis. Font: PDB 

-5.8.3. Lipases  

La lipasa ha de combinar-se amb lípids per trencar-los amb l’hidròlisi, però les             

lipases són solubles en aigua i els lípids insolubles. Per tant, la hidròlisi només té               

lloc en la interfase entre la gota lipídica i la fase aquosa, el que fa que la reacció                  

sigui relativament lenta i inefectiva. A més, les condicions dins una rentadora de             

roba són hòstils per aquest enzim i la majoria de lipases no són suficientment              

estables en aquestes condicions. Per tant, es busca desenvolupar lipases que           

permetin la neteja de taques greixoses a baixes temperatures de rentat. Una            

combinació de búsqueda i manipulació genètica ha conduït a la introducció recent            

de les lipases en sabons en pols. Per exemple, la lipasa Humicola, que es va               

aconseguir produïr en Aspergillus oryzae i que es coneix com a “lipolasa”. 

A l’actualitat, les lipases són obtingudes en molts casos de Candida i            

Chromobacterium. 

 

Imatge 92 : Estructura cristal·lina de la forma hexagonal d’una lipasa de Candida antarctica. Font: PDB 

 

-5.8.4. Cel·lulases 

Al 1985 es va introduir al mercat un tipus revolucionari d’enzim per detergents, la              

cel·lulasa, produïda pel fong Humicola insolens per la neteja de brutícia, i            

restaurador de la degradació de petites fibres que endureixen la roba i opaquen els              

colors sense afectar a les principals fibres de la roba, millorant així la suavitat i els                

colors de la roba. 
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Imatge 93:Estructura cristal·lina de la forma hexagonal d’una cel·lulasa de Humicola insolens.Font: PDB 
-5.8.5. Mananases 

Són menys freqüents, tot i que hi ha companyies de detergents que n’utilitzen.             

Degraden taques que contenen goma, molt difícil d’eliminar. La goma s’utilitza com            

a espessant en l’alimentació, per exemple en gelats, salses, locions corporals o            

pasta de dents. 

 

Imatge 94 : Estructura cristal·lina d’una mananasa de Bacteroides ovatus. Font: PDB 
 

 

 

-5.8.6. Pectinases 
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Són utilitzades per eliminar els residus de la pectina de la fruita, per exemple en 

melmelades, sucs o iogurts. També són poc freqüents. 

 

 

Imatge 95 : Estructura cristal·lina d’una pectinasa d’un Aspergillus. Font: PDB 

 

 

5.9. Producció industrial d’enzims 

 

Dels milers d’enzims coneguts, només alguns es produeixen a escala industrial.           

Cada dia augmenta el nombre de reaccions que s’efectuen per rutes enzimàtiques, i             

aquesta tendència segurament augmentarà a mesura que existeixin més         

catalitzadors d’aquest tipus en el comerç, i cada vegada a preus més assequibles. 

L’ús d’enzims té varies avantatges. Primer de tot, són d’origen natural i per tant no               

són tòxiques. A més, són molt específiques en la seva manera d’actuar i per tant no                

donen lloc a reaccions secundàries indesitjables. També, funcionen en condicions          

moderades de temperatura i de pH, i no requereixen de condicions de processament             

dràstiques que puguin alterar la naturalesa de l’aliment i tampoc requereixen d’equip            

gaire costós. També actuen a baixes concentracions i són fàcilment inactivades una            

vegada arribat al grau de transformació desitjat. 
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Així doncs, el desenvolupament de fons per produir enzims per la indústria, de             

mètodes d’aïllament, de purificació i el disseny de reactors enzimàtics, que           

permeten la seva aplicació en diversos processos, ha evolucionat de manera           

considerable i ha donat origen a una àrea anomenada enginyeria enzimàtica. 

 

Les principals fonts d’enzims utilitzades en la indústria tenen diferents orígens: 

 

a) Vegetal (Lipasa i pectinoesterasa que s’elaboren a partir de soja, fruites 

cítriques entre altres. La proteasa es pot obtenir de la papaia, figa o la pinya.) 

b) Animal (la renina, pepsina, tripsina, catalasa, lipasa pancreàtica... són 

d’origen animal) 

c) Microbià (des de fongs fins a bacteris) 

 

5.9.1.  Producció d’enzims a partir de teixit animal i vegetal. 

 

La producció d’enzims a partir de teixits animal i vegetal és menys abundant que la 

producció d’enzims a partir de microorganismes.  

La indústria empacadora de carns és la font principal dels enzims derivats del 

pàncrees, estómac i fetge dels animals, com la tripsina, lipases, quimiosina i renina. 

La indústria de la malta d’ordi és la font principal d’enzims de cereals. Els enzims de 

tipus proteasa, com la papaïna i la bormelina s’obtenen, respectivament, de la 

papaia i l’ananà. 

 

5.9.2. Producció d’enzims a partir de microorganismes. 

  

La producció d’enzims microbians, tan purs com parcialment purificats, és un 

aspecte realment important de la microbiologia industrial. Els seus usos, són 

diversos. Deixant de banda la detergència podem trobar-ne en molts altres àmbits: 

 

Nom de l’enzim Font microbiana Aplicacions Reacció catalitzada 

Diastasa Aspergillus oryzae Fabricació de Hidròlisi del midó 
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xarops de glucosa, 

ajudant digestiu 

Amilasa 

àcid-resistent 

A. niger

 

Ajudant digestiu Hidròlisi del midó 

Invertasa Saccharomyces 

cereviseae 

Fabricació de 

caramels (ja que 

evita la 

cristal·lització del 

sucre) 

Hidròlisi de la 

sacarosa 

Pectinasa Sclerotina libertina Clarificació dels 

sucs de fruites 

Hidròlisi de la 

pectina 

Proteasa B. subtilis Eliminació de la 

gelatina de les 

plaques 

fotogràfiques per la 

recuperació de la 

plata 

Hidròlisi de la 

proteïna 

Proteasa A. niger Ajudant digestiu Hidròlisi de la 

proteïna 

Estreptoquinasa Streptococcus sp. Activa la 

cicatrització de 

ferides i cremades 

Hidròlisi de 

proteïnes 

Colagenasa Clostridium 

histolyticum 

Activa la 

cicatrització de 

ferides i cremades 

Hidròlisi de proteïna 

(colàgen) 

Lipasa Rhyzopus sp. Ajudant digestiu Hidròlisi de lípids 

Cel·lulasa Trichoderma konigi Ajudant digestiu Hidròlisi de la 

cel·lulosa 

Llista parcial d’enzims microbians produïts industrialment Font: llibre “Microbiología, versión española 

actualizada”, de B.Y. Stainer, E.A. Adelberg i J.L.Ingraham. 
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Tot i els avenços biotecnològics en l’elecció d’enzims, encara falta explorar ambients            

nous per trobar microorganismes que produeixin enzims amb propietats         

excepcionals. La majoria d’enzims microbians es produeixen a partir         

d’aproximadament 25 microorganismes, i només vora el 2% dels microorganismes          

coneguts s’han estudiat com a font d’enzims. 

Aquests microorganismes han de ser estables i acceptats per les autoritats de            

control, han de tenir facilitat i rapidesa de creixement amb nutrients senzills i han de               

ser relativament econòmics. El més adequat és utilitzar enzims termostables, que a            

major temperatura, produeixen una major velocitat de reacció i menor contaminació. 

 

5.10. Elaboració d’enzims 

 

5.10.1. Elaboració d’enzims d’origen animal o vegetal 

Si es tracta d’enzims d’origen animal, la simple trituració d’alguns teixits           

especialitzats, com el pàncrees o el fetge, permet formar una papilla, la qual s’extreu              

amb un solvent adequat (com l’aigua, acetona freda, glicerina o una solució salina). 

En els teixits vegetals succeeix de manera similar i són prèviament sotmesos a una              

trituració. 

 

5.10.2. Elaboració d’enzims d’origen microbià 

Actualment, se sol canviar l’ús de teixits per l’obtenció d’enzims per l’aplicació de             

cultius microbians seleccionats, que generen l’enzim específic. El cost és més reduït            

i es pot realitzar en un període de temps més curt. A més, es pot incrementar el                 

rendiment ja sigui modificant les condicions ambientals o formar per via genètica            

soques mutants, en les quals la producció de l’enzim pot ser varies vegades             

superior a l’original. 

Per aquests motius, els processos de selecció, adaptació i mutació han millorat            

considerablement la producció d’enzims a partir de microorganismes. 

Els enzims elaborats industrialment són, generalment, de tipus degradatiu i          

extracel·lular. És a dir, són excretades al medi per el microorganisme que les genera              

i per tant no precisen de la ruptura de les cèl·lules microbianes per la seva extracció. 
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L’elaboració d’enzims d’origen microbià comprèn diverses etapes: 

1. Selecció dels microorganismes. 

2. Cultiu. Les matèries primes que siguin de cost adequat i que puguin            

utilitzar-se com a medi de cultiu varien depenent de l’enzim que s’hagi            

d’elaborar i poden ser de varis orígens: 

               -Matèries ensucrades o amilàcies 

               -Matèries proteïques 

               -Components nitrogenats 

               -Substàncies afavoridores del creixement microbià  

               (extractes de llevat, sals minerals...) 

3. Acabada la incubació del procés fermentatiu, se separa la biomassa amb la            

resta de les cèl·lules i els components sòlids del medi de cultiu. Això es fa per                

filtració o centrifugació. El líquid resultant ja es pot utilitzar com a preparat             

enzimàtic encara que, generalment, es realitza una purificació i/o aïllament          

que comprenen diferents fases.  

 

5.11. Altres usos industrials dels enzims 

L’activitat catalitzadora dels enzims no ha sigut només utilitzada en la detergència,            

podem trobar altres sectors on se n’utilitzen: 

 

-Rentat de vaixella: la proteasa i l’amilasa son els enzims que han trobat major              

aplicació en aquests detergents. 

 

-Indústria tèxtil: la producció de texans prerentats involucra el tractament de la roba             

amb amilases, en un procés conegut com a biorentat o bioblanquejat. 

 

-Òptica i medicina: Les aplicacions d’enzims en les indústries, òptica, farmacèutica i            

mèdica és molt gran. Els enzims, per exemple, s’utilitzen en formulacions òptiques            

per la neteja de lents de contacte o instrumental quirúrgic o de diagnòstic. També              

podem mencionar la modificació de la insulina porcina per al consum humà,            

l’obtenció d’antibiòtics semisintètics, l’obtenció d’aminoàcids N Acetilats i l’anàlisi de          

64 



compostos presents en algun fluid. També s’observa l’aplicació d’enzims en la           

síntesi d’esteroides. 

 

-Tractament de residus: Existeixen enzims capaços de degradar substàncies         

altament tòxiques i, per tant, les seves aplicacions poden veure’s en el tractament             

d’aigües, tal com la descomposició de compostos fenòlics a partir de peroxidases            

obtingudes de la cua de cavall, o bé de residus sòlids orgànics, amb la degradació               

de la cel·lulosa, lignina i altres materials d’alt pes molecular. 

Altres aplicacions, per exemple, ho seria l’ús en vessaments de petroli, amb enzims             

capaços de degradar hidrocarburs. 

 

-Alimentació: Els enzims s’utilitzen en la indústria alimentària des de fa molt de             

temps. El quall del formatge o l’ús d’extracte de papaia en són exemples. A              

l’actualitat, s’utilitzen freqüentment. Exemples ho són la lactasa i el quall (barreja            

d’hidrolases per la caseïna làctica), les hemicel·lulases, fitases, lipases,         

lipoxigenases, proteases, lactases i isomerases a la indústria panària. O bé,           

amilases en la indústria cervesera, pectinases en l’elaboració de sucs, amilases,           

isoamilases i isomerases en la indústria de xarops glucosats i fructosats, hidrolases            

per a degradar rafinosa a la refinació sucrera, glucosa oxidases en la            

degluconització de l’ou i papaïnes i bromelines per estovar carns, entre altres. 
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EXPERIMENTACIÓ 

 

En aquest apartat s’explicaran i es mostraran les diferents proves i experiments que             

s’han dut a terme. Es faran diversos experiments dividits en tres blocs, tots             

relacionats amb l’enzimologia i/o la detergència. Cada un d’ells comptarà amb: 

 

● Objectiu de la investigació  

● Material i mètode 

● Resultats i explicació científica 
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BLOC 1. Acció dels enzims aïllats 

 

B.1.1. Objectiu de la investigació i hipòtesi 

En aquest bloc, he volgut veure com funcionen els enzims deixant de banda la              

detergència. Ja que tenia els enzims aïllats, vaig creure convenient investigar sobre            

la seva acció en determinats aliments i entendre la seva capacitat.  

Aquest bloc està dividit en 3 apartats, i en cada un d’ells comprovo l’acció d’un               

enzim diferent. Cada un d’aquests apartats constarà de dues parts, l’acció de            

l’enzim i també l’acció de l’enzim a diferents temperatures. 

 

-B.1.1.1. Lipasa 

ACCIÓ DE L’ENZIM 

Com ja hem explicat, la lipasa al estar en contacte amb els lípids, els trenca per                

hidròlisi. En aquest apartat, he volgut veure l’actuació de la lipasa en presència amb              

els lípids. 

L’objectiu, per tant, ha sigut detectar que l’enzim ha actuat sobre el producte, degut              

a la reacció d’hidròlisi i descomposant-lo en àcids grassos i glicerina.  

Per comprovar-ho he utilitzar sudan III, un tint utilitzat per marcar triacilglicèrids i que              

no tenyeix la glicerina. 

Material: 

Per la tinció: 

-Oli d’oliva 

-Nata líquida 

-Lipasa 

-2 vasos de precipitats de 200 mL 

 

Per al sudan III: 

-Sudan III en pols 

-Alcohol etílic de 70 graus 

-Aigua 

-Balança 

-Dos vasos de precipitats, de 100 i 500 mL 
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-Proveta 

-Bombona de gas amb trípode i reixeta 

Preparació del reactiu:  

Procediment: 

1. Mesurem amb la proveta 50 mL d’alcohol etílic de 70° i ho posem al vas de 

precipitats petit.* 

2. Amb una balança pesem 0,5 g de Sudàn III i el posem al vas amb el alcohol. 

3. Ho escalfem al bany maria a 50 °C sense deixar de remenar fins que es 

dissolgui. Per fer-ho, cal posar aigua en el vas gran i posar el petit a dins. 

Amb el termòmetre cal controlar la temperatura mentre tenim el vas sobre la 

reixeta. 

4. Deixem refredar la solució. 

5. Ho posem en un recipient on marquem el nom del producte i la data de 

preparació. 

*Com que no teníem alcohol de 70 graus, vaig haver de fer els càlculs 

estequiomètrics corresponents per tal de diluir l’alcohol de 96 graus disponible per 

obtenir la concentració desitjada. 

 

 

 

Per tant, vaig mesurar amb la proveta 36,5 mL de l’alcohol que jo tenia i hi vaig 

afegir 14 mL d’aigua per tenir una solució de la concentració desitjada. 
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Imatge 96 : Sudan III preparat per nosaltres 
Acció de la lipasa 

Per comprovar l’acció de la lipasa, primerament vaig escollir l’oli d’oliva. Després em 

vaig adonar que la lipasa que jo havia adquirit, que era de cabrum i oví lactant, no 

catalitzava la reacció d’hidròlisi sobre l’oli, i ho vaig provar en la nata. 

 

Acció de la lipasa en l’oli 

1. Mesurem amb la proveta 50 mL d’oli i ho posem a un vas de precipitats. Ho 

fem dues vegades. 

2. En un vas de precipitats, hi posem una mica de lipasa i remenem durant una 

bona estona. 

3. Amb un comptagotes, posem el reactiu preparat prèviament en cada un dels 

vasos. 

4. Ho deixem reposar. 

 

Resultats de l’acció de la lipasa en l’oli 

 
Imatge 97  :  A l’esquerra, solució d’oli i sudan III. A la dreta, solució de lipasa, oli i sudan III. 

 

Com s’aprecia en la imatge, no observem dues fases com havíem suposat en la 

solució d’oli amb amilasa. Per tant, la lipasa no ha catalitzat la reacció d’hidròlisi dels 
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triglicèrids que formen l’oli. Per tant, com que no hi trobem àcids grassos i glicerina, 

no podem distingir dues fases. 

 

Així que, com no vaig obtenir els resultats esperats vaig haver de fer l’experiment 

amb nata ja que la lipasa procedia de cabrum i oví lactant i potser no podria 

catalitzar la reacció indicada a l’oli. 

 

Acció de la lipasa a la nata  

1. Mesurem 100 mL de nata i els posem a un vas de precipitats. Ho fem dues 

vegades. 

2. En un dels vasos, hi posem una mica de lipasa i remenem durant una bona 

estona. 

3. Amb un comptagotes, posem el reactiu preparat prèviament en cada un dels 

vasos. 

4. Ho deixem reposar. 

 

Resultats de l’acció de la lipasa a la nata 

El Sudan III serveix per marcar triacilglicèrids. Així doncs, en els resultats veiem que 

en el vas de la nata sense lipasa existeix una fase mentre que al vas que conté nata 

i lipasa se n’observen dues. Això és degut a que la lipasa ha fragmentat part dels 

greixos de la nata en acilglicèrids i glicerina. Els acilglicèrids s’han tenyit d’un roig 

més fosc mentre que la glicerina, es troba barrejada amb la resta de la nata. 

Per tant, la lipasa ha aconseguit catalitzar la reacció i es veu en la presència de les 

dues fases. 

 
Imatges 98 i 99 : vasos amb nata i sudan III. El vas on es veuen dues fases és el que conté lipasa. 
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-ACCIÓ DE L’ENZIM A DIFERENTS TEMPERATURES 

A més, he volgut trobar les temperatures a les que la lipasa catalitza la reacció 

d’hidròlisi. Per fer-ho, he fet un procediment similar al del subapartat anterior. Vaig 

voler mirar si la lipasa es podia desnaturalitzar al estar en temperatures elevades i 

per tant vaig fer questa pràctica: 

 

Procediment 

1. Mesurem 100 mL de nata i els posem a un vas de precipitats. Ho fem cinc 

vegades. 

2. En 5 tubs d’assaig posem la mateixa quantitat de lipasa i els escalfem al bany 

maria a diferents temperatures: un a temperatura ambient, un a 40 ºC, a 60 

ºC, a 80 ºC i a 100 ºC. 

3. Barregem les solucions de lipasa amb els vasos de nata. 

4. Amb un comptagotes, posem el reactiu preparat prèviament en cada un dels 

vasos. 

5. Ho deixem reposar. 

 

Resultats 

 

Imatge 100 : Resultats. Diferents vasos de precipitats amb les solucions de nata, lipasa, sudan III. A 

l’esquerra, la temperatura més baixa, a la dreta la més alta. 

 

Com es veu, totes les mostres contenen dues fases diferents, i per tant, la lipasa en 

tots els casos ha aconseguit catalitzar la reacció d’hidròlisi a la nata donant com a 

productes acilglicèrids i glicerina. 
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La lipasa no s’ha arribat a desnaturalitzar en cap temperatura. Una altra vegada, 

l’enzim consta d’unes característiques sorprenents i ha treballat en totes les 

temperatures. 

 

-B.1.1.2. Amilasa 

Com ja s’ha vist, l’amilasa és un enzim que catalitza la reacció d’hidròlisi dels              

enllaços 1-4 d’un component del glucogen i el midó per formar sucres simples. Per              

tant, en aquesta pràctica he volgut comprovar si l’enzim que tenia catalitzava            

aquesta reacció i a quines temperatures ho feia. 

Ho vaig fer en diverses temperatures: temperatura ambient 30 ºC, 40 ºC, 60 ºC, 80               

ºC i 100 ºC. Finalment vaig haver de repetir la temperatura de 100 ºC ja que l’enzim                 

no es va desnaturalitzar correctament. 

 

ACCIÓ DE L’AMILASA 

Material 

-Reactiu de fehling A 

-Reactiu de fehling B 

-Tubs d’assaig 

-Pinces pel tub d’assaig 

-Fogonet 

-Midó 

 

Procediment 

Primer cal preparar el reactiu de Fehling. El reactiu es troba en dues solucions 

aquoses que es troben separades fins el moment d’ús per evitar la precipitació de 

l’hidròxid de coure (II).  

-Prepararem el reactiu barrejant sulfat cúpric cristal·litzat i sal de Seignette. 

-En diferents tubs d’assaig prepararem solucions de midó i aigua en la mateixa 

proporció. 

-Posarem la mateixa quantitat d’amilasa en tots els tubs d’assaig. 

-Escalfem els tubs al bany maria retirant-los a la temperatura desitjada. 
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-En diferents tubs d’assaig prepararem solucions de midó i aigua en la mateixa 

proporció i barregem cada tub d’assaig amb un altre amb amilasa prèviament 

escalfada. 

-Posteriorment, esperarem uns minuts i després hi posarem el reactiu de Fehling. 

-Escalfem els tubs d’assaig un a un per veure si dóna positiu o no la reacció. 

-Anotem els resultats 

 

Resultats 

La primera vegada que ho vaig fer, tots em van donar positiu i això em va                

desconcertar ja que els enzims quan arriben a temperatures molt elevades perden la             

seva estructura terciària i ja no catalitzen la reacció determinada. Els resultats van             

ser aquests: 

 

Imatge 101 : tubs d’assaig amb midó, amilasa, aigua i reactiu de Fehling.  

 

Per tant, l’amilasa ha catalitzat la reacció a totes les temperatures ja que el reactiu 

ha donat positiu. 

Vaig decidir fer-ho una altra vegada ja que era bastant sorprenent. Vaig mantenir 

l’enzim a més de 100ºC durant uns llargs segons. El resultat va ser aquest: 
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Imatge 102 : resultat positiu de la segona vegada. 

El resultat va ser positiu i per tant vam arribar a la conclusió de que aquest enzim 

tenia propietats impressionants i la seva temperatura de desnaturalització era 

exageradament alta. 

Tot i així, per comprovar-ho vam mirar si el reactiu estava en bon estat. El resultat 

va ser aquest. 

 

Imatge 103 : resultat d’escalfar reactiu de Fehling amb midó. Negatiu. 
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-Fonament teòric 

El reactiu de Fehling serveix per detectar sucres reductors. Els sucres reductors són 

aquells sucres que posseeixen el seu grup funcional carbonil intacte, i a través 

d’aquest poden reaccionar com a reductors amb altres molècules, i per tant cediran 

electrons. 

 
Imatge 104 : fórmula del grup carbonil. Font: quimicas.net 

 

Tots els monosacàrids són sucres reductors, ja que sempre tenen com a mínim un              

-OH hemiacetàlic lliure i per tant sempre donaran positiu a la reacció de Fehling. 

 

Després d’escalfar una solució, si canvia el color això significarà que el glúcid             

present és reductor. Això es deu a la reacció que té lloc entre el glúcid reductor i el                  

ió Cu+2. Els sucres reductors, en un medi alcalí, són capaços de reduir el ió Cu+2                

de color blau a Cu+2 de color vermell. En un medi àcid es formaria Cu(OH)2 que és                 

insoluble. 

 

Imatge 105 : Reacció del reactiu de fehling i dóna lloc a l’òxid cuprós que és de color roig. Font: 

laboratoriosquimica 

 

En el nostre cas, si el resultat donava positiu, significava que l’amilasa havia             

catalitzat la reacció ja que a la solució hi havia monosacàrids simples. El midó al ser                

catalitzat dóna lloc a sucres simples ja que està format per dos polisacàrids             

anomenats amilosa i amilopectina que a la vegada estan formats per           

α-D-glucopiranoses que estan formades per glucoses amb enllaç α-(1 → 4) o bé             

α-(1 → 6). 
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Imatge 106 : estructura i formula de l’amilosa i l’amilopectina, components del midó. 

 
Imatges 107 i 108 : A l’esquerra, α-D-glucopiranosa, component de l’amilosa i l’amilopectina. Com 

podem observar, té el grup carbonil. A la dreta, representació tridimensional d’una doble hèlix de 

midó i la projecció d’aquesta estructura. Fonts: uib i polysac3db.cermav.cnrs.fr 

 

-B.1.1.3. Proteasa 

Com ja se sap, la proteasa és un enzim que talla les seqüències polipeptídiques 

mitjançant la hidròlisi d’enllaços peptídics. En aquesta pràctica he volgut comprovar 

la seva actuació i també si existeix alguna temperatura que l’arribi a desnaturalitzar. 

Per fer-ho, he realitzat dues pràctiques: 
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ACCIÓ DE L’ENZIM 

Material 

-Tubs d’assaig 

-Biuret 

-Proteïna (jo vaig utilitzar albúmina) 

-Proteasa 

 

Procediment 

1. Preparem solucions de proteïna i aigua en quantitats iguals. 

2. En un tub d’assaig hi posem proteasa i en l’altre no.  

3. Al cap d’uns minuts, hi posem reactiu biuret en els dos.  

 

-Resultats 

 
Imatge 109 : tubs d’assaig després de posar-hi el Biuret. El tub de l’esquerra conté proteasa. 

 

Com podem observar, la mostra amb proteasa ha canviat de color. Per tant, l’enzim 

ha catalitzat correctament la reacció. 

 

ACCIÓ DE L’ENZIM EN DIFERENTS TEMPERATURES 

En aquest subapartat, he volgut comprovar si la proteasa que jo tinc, es pot arribar a 

desnaturalitzar en temperatures elevades. Per tal d’aconseguir-ho, he realitzat 

aquesta pràctica: 
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Procediment 

1. Preparem solucions d’albúmina i aigua i en posem la mateixa quantitat en sis 

tubs d’assaig diferents. 

2. Preparem solucions de proteasa i aigua i en posem la mateixa quantitat en 

sis tubs d’assaig diferent. 

3. Escalfem al bany maria els diferents tubs d’assaig amb la solució de 

proteasa. un el deixarem a temperatura ambient, un a 40 ºC, un a 60 ºC, 80 

ºC, 100 ºC i finalment un a 100 ºC durant uns minuts. 

4. Barregem els tubs d’assaig i ho deixem reposar 

5. Finalment hi posem el reactiu anomenat Biuret i anotem els resultats. 

 

Resultats 

 

Imatge 110 : Resultats de la primera vegada. A l’esquerra, temperatura ambient. A la dreta, la més alta.  

 

La primera vegada que vaig realitzar aquesta pràctica el resultat va ser negatiu, en 

cap tub d’assaig es va detectar proteïna.  

Tot i així, el color no va canviar gens i això ens va fer pensar que potser el reactiu no 

estava en bon estat. Per tant, ho vam provar en una solució d’albúmina i aigua. El 

resultat va ser negatiu i vam haver de tornar a repetir la pràctica i preparar nosaltres 

el reactiu. 
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Imatge 111 : A l’esquerra, productes utilitzats per a la preparació del reactiu. A la dreta, solucions 

preparades.  

 

El procediment va ser el mateix la segona vegada i els resultats varen ser aquests: 

 
Imatge 112 : resultats de l’albúmina, proteasa a diferents temperatures i el reactiu del biuret. 

 

Com es veu, hi ha presència de proteïna en tots els tubs. La proteasa no ha 

aconseguit catalitzar completament la reacció en cap dels casos. Cal comentar que 

en els tubs que es troben a temperatura ambient, el color lila és més clar i per tant, 

no hi trobem tanta proteïna. 

Per tant, el temps d’exposició que hem mantingut l’enzim treballant no ha estat 

suficient per a poder fragmentar totes les proteïnes. 
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-Fonament teòric 

La reacció de biuret la produeixen els pèptids i les proteïnes, però no els              

aminoàcids, ja que la reacció es deu a la presència de l’enllaç peptídic (-CO-NH-)              

que es destrueix al alliberar-se els aminoàcids. Quan una proteïna es posa en             

contacte amb un alcalí concentrat, es forma una substància complexa anomenada           

biuret.  

 
Imatges 113 i 114 : A l’esquerra, fórmula química del reactiu de Biuret. A la dreta, estructura 

tridimensional. 

 
Imatge 115 : reacció que té lloc amb el reactiu de Biuret i més d’un pèptid. Font: santiynicoquimica 

Així doncs, al haver afegit proteasa en un tub d’assaig, aquest no canviarà de color 

ja que la proteasa haurà tallat les seqüències polipeptídiques de la proteïna. 

 
Imatges 116 i 117  : A l’esquerra, estructura tridimensional d’una albúmina que és formada per 

aminoàcids (proteïna utilitzada en la pràctica. A la dreta, un aminoàcid.  Fonts: Protein Data Bank, 

Wikimedia 
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BLOC 2. Mètodes experimentals per demostrar la presència d’enzims als detergents 

-B2.2. Objectiu de la investigació 

Una de les primeres preguntes que em vaig plantejar, va ser: Quins enzims trobem              

als detergents? 

Com que a l’etiqueta dels productes no ho posa, vaig creure adequat comprovar-ho             

mitjançant diverses pràctiques diferents. Vaig decidir determinar la presència de 4           

enzims diferents: amilasa, lipasa, proteasa, celul·lasa. 

Per poder-ho determinar, vaig fer una pràctica per a cada tipus d’enzim i per tant,               

aquest bloc estarà dividit en 4 apartats. 

 

-B2.2.1. Lipasa 

Hi ha alguns detergents que contenen lipasa. Com que la lipasa al fragmentar els              

lípids en àcids grassos i glicerina, fa que disminueixi en pH del medi, la forma més                

senzilla que he trobat per determinar la seva presència, ha sigut observant la             

variació del pH del medi. Per fer-ho he realitzat la següent pràctica: 

 

Material  

-1 caixa de nata líquida  

-7 tubs 

-5 detergents 

-Aigua 

-Aigua amb enzims 

-Comptagotes 

-Fenolftaleïna 

 

Procediment 

1. Preparem solucions de 100 mL d’aigua amb 45 mL de detergent. En el cas 

del control no hi posem detergent i en el cas de l’aigua amb enzims només hi 

posem els enzims (lipasa, proteasa i amilasa). 

2. Posem 50 mL de nata a cada tub i barregem bé. 

3. Posem gota a gota la fenolftaleïna i anem barrejant fins que la solució 

esdevingui rosa. 
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4. Ho deixem reposar a temperatura ambient i mirem en quin hi ha hagut canvi 

de color i el quin no. Si canvia de color, probablement haurà disminuït el pH i 

podrem demostrar l’acció de la lipasa. 

5. Si volem, podem mirar el pH concret amb tires reactives. 

 

Imatge 118  : solucions de nata i detergents 

 

Resultats i explicació científica 

 

Imatge  119: solucions de nata i detergents amb papers indicadors del pH a l’inici. 
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Imatge 120 : solucions de nata amb indicadors de pH al cap de 48 hores. 

 
Imatge 121 : Escala de pH en els colors que varien els papers segons el medi. 

 
Imatge 122 : comparació del pH de les solucions. A la dreta, al cap de 48 hores. A l’esquerra, 

inicialment. 
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Conclusions i fonament teòric 

La lipasa al fragmentar els lípids fa que el medi s’acidifiqui a causa de la presència 

d’àcids grassos. 

Com podem veure, el pH ha variat de les solucions: 

-nata, aigua i enzims 

-nata, detergent artesà amb enzims 

-nata, detergent comprat amb enzims econòmic 

-nata, detergent comprat amb enzims 

 

Per tant, la lipasa si ha catalitzat la reacció en els quatre casos. Com era previsible, 

els dos detergents comprats amb enzims, contenen lipasa ja que és un dels enzims 

més utilitzats en la detergència.  

El detergent artesà amb els enzims comprats també han catalitzat la reacció ja que 

s’ha produït una acidificació del medi. 

 

-B2.2.1. Amilasa 

No tots els detergents tenen amilasa i per tant, he volgut comprovar si en contenen 

realitzant la següent pràctica: 

 

Material 

-1 sobre de flam instantani 

-7 tubs 

-5 detergents 

-Aigua 

-Aigua amb enzims 

 

Procediment 

1. Preparem el postre com ens mostra el fabricant i en posem 50 mL a cada 

vas. 

2. A 5 gots afegim una cullerada de detergent diferent. A un got hi posem una 

cullerada d’aigua i a un altre d’aigua amb enzims. 

3. Barregem i deixem reposar. 
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4. Finalment, determinem quin ha quedat consistent i quin no. 

Resultats  

Imatge 123 : solucions de flam i els diferents detergents. 

Després de 24 hores fotografiem i avaluem els resultats: 

 
Imatge 124 : detergent comprat amb enzims                   Imatge 125 : detergent artesà amb enzims 
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Imatge  126:  Aigua                                             Imatge 127 : artesà sense enzims 

 

Imatge 128 : Comprat amb enzims econòmic                Imatge 129 : Comprat sense enzims 

 

Imatge 130 : Aigua amb enzims 

 

Conclusions i explicació científica 

Com ja sabem, l’amilasa és un enzim que té la funció de trencar el glicogen i el midó                  

en sucres simples. 

 

El midó es una barreja de dos polisacàrids, semblants a l’amilosa i a l’amilopectina.              

Quan el midó es dissol en aigua, l’estructura cristal·lina de les molècules d’amilosa i              

amilopectina es perd. L’amilosa i l’amilopectina s’hidraten formant així un gel. Si            

refredem aquest gel, les molècules es reordenen, col·locant-se les cadenes lineals           

de forma paral·lela i formant ponts d’hidrogen. Quan això succeeix, l’aigua retinguda            

és expulsada fora de la xarca (procés també conegut com sinièresi). És a dir, se               

separen la fase sòlida (que serien els cristalls d’amilosa i amilopectina) i la fase              
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aquosa (aigua líquida). El fenomen de la sinièresi és el que observem en             

l’elaboració del flam. 

El flam que tingui un producte amb amilasa romandrà líquid ja que l’amilasa             

hidrolitza el midó transformant-lo en sucres més senzills i impedint el fenomen de la              

sinièresi. 

 

En quant als resultats, podem observar quins han quedat consistents o no per             

determinar la presència d’amilasa. 

Han solidificat: flam i aigua, flam i detergent artesà sense enzims, flam i detergent              

comprat sense enzims. 

No ha hagut solidificació: flam i detergent artesà amb enzims, flam i detergents             

comprats amb enzims, flam i aigua amb enzims. 

 

Per tant, segons els resultats obtinguts podem dir que els dos detergents comprats             

amb enzims contenen amilasa ja que no ha solidificat. El detergent comprat sense             

enzims, no porta amilasa ja que ha solidificat.  

I podem afirmar que l’aigua ha solidificat i l’aigua amb enzims no com s’esperava.  

En quant als detergents artesans, el que portava enzims no ha solidificat i el que no                

sí que ho ha fet. 

 

-B2.2.3. Proteasa 

Un dels enzims que solen portar els detergents, com ja sabem, és la proteasa. La 

proteasa, fragmenta les proteïnes que pigmenten algunes taques, facilitant la seva 

eliminació. Per comprovar la presència o l’absència d’aquest enzim a diferents 

detergents he realitzat la següent pràctica. 

 

Material 

-Gelatina 

-Vas de precipitats 

-7 tubs 

-6 detergents 

-Aigua 
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-Aigua amb enzims 

 

Procediment 

1. Preparem la gelatina. Utilitzarem 50 mL d’aigua per cada 18 grams de 

gelatina. 

2. Omplim els tubs amb 10 mL de solució a cada un i ho posem a la nevera. 

3. Quan la gelatina estigui sòlida, la traiem de la nevera. 

4. Marquem a quina altura està la gelatina sòlida amb un permanent. 

5. Preparem les solucions de detergent. Barrejarem 10 mL de detergent per 

cada 90 mL d’aigua. 

6. Posem 30 gotes de solució a un tub amb gelatina. Ho fem per a cada 

detergent, per l’aigua i l’aigua amb enzims. 

7. Ho deixem reposar durant la nit i a les 24 hores marquem l’altura de la 

gelatina. 

8. Ho repetim a les 48 hores i analitzem els resultats. 

Resultats i explicació científica 

 

Imatge 131 : vasos amb gelatina 

88 



 

Imatge 132 :  Vasos amb gelatina i detergent 

Al cap de 48 hores avaluem els resultats: 

 
Imatges  133 i 134: a l’esquerra, gelatina i detergent comprat amb enzims, 48 hores després. A la 

dreta, només la gelatina 

 

Imatges 135 i 136 : a l’esquerra, gelatina i detergent comprat econòmic amb enzims, 48 hores 

després. A la dreta, només la gelatina 
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Imatges 137 i 138 : a l’esquerra, gelatina i detergent comprat sense enzims, 48 hores després. A la 

dreta, només la gelatina 

 

Imatges 139 i 140 : a l’esquerra, gelatina i detergent artesà sense enzims, 48 hores després. A la 

dreta, només la gelatina 

 

Imatges 141 i 142 : a l’esquerra, gelatina i detergent artesà amb enzims, 48 hores després. A la 

dreta, només la gelatina 
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Imatges 143 i 144 : a l’esquerra, gelatina i aigua amb enzims 48 hores després. A la dreta, només la 

gelatina 

 

 

Imatges 145 i 146 : a l’esquerra, gelatina i aigua, 48 hores després. A la dreta, només la gelatina 

 

Conclusions 

Com que la proteasa hidrolitza el colagen transformant-lo en fragments més petits 

(pèptids i aminoàcids), impedeix així la formació de la gelatina. Per tant, els vasos 

que presentin disminució del volum de gelatina, voldrà dir que conten proteasa. 

 

Hi ha hagut una disminució de la gelatina en aquests casos: 

-Solució de gelatina i aigua amb enzims 

-Solució de gelatina i detergent comprat amb enzims, econòmic 

-Solució de gelatina amb detergent comprat amb enzims 

-Solució de gelatina amb detergent artesà amb enzims 

-Solució de gelatina amb detergent comprat sense enzims 
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Efectivament, les solucions que contenen proteasa han causat una disminució en el            

volum de gelatina.  

Cal destacar, que en la solució de detergent comprat sense enzims hi ha una              

disminució de gelatina. Tot i així, aquesta disminució és més petita que les dels dos               

detergents i potser part de la disminució de gelatina de les solucions de detergent és               

causada pel mateix detergent.  

 

-B2.2.4. Cel·lulasa 

En alguns productes de rentat, també hi podem trobar cel·lulasa, que elimina les 

“boletes” i suavitza alguns teixits. 

Per determinar la seva presència o absència he realitzat la següent pràctica: 

 

Material 

-Una ceba 

-7 tubs 

-5 detergents 

-Aigua 

-Aigua amb enzims 

-Tisores 

 

Procediment 

1. Tallem la ceba en trossos iguals de mida mitjana. 

2. Posem un tros de ceba i 100 mL d’aigua a cada tub. 

3. Posem 15 mL de detergent. En un tub hi posem 15 mL d’aigua i en un altre 

15 mL d’aigua amb enzims. 

4. Ho deixem reposar. 

5. Mirem quin tros ha canviat de color i està més clar. Anotem els resultats. 

 

Resultats i explicació científica 
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Imatge 147 : solucions de detergent, aigua i ceba. 

 

Imatges  148 i 149: ceba al cap de 48 hores. A l’esquerra, detergent comprat amb enzims econòmic. 

A la dreta, aigua. 

 

Imatges 150 i 151 : ceba al cap de 48 hores. A l’esquerra, aigua amb enzims. A la dreta, detergent 

artesà amb enzims. 
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Imatges 152 i 153 : ceba al cap de 48 hores. A l’esquerra, detergent artesà sense enzims. A la dreta, 

detergent comprat sense enzims. 

 

Imatge 154 : ceba al cap de 48 hores. Detergent comprat amb enzims. 

 

Imatge 155 : compraració de la ceba al cap de 48 hores. Per ordre: detergent comprat amb enzims 

econòmic, aigua, aigua amb enzims, artesà amb enzims, artesà sense enzims, comprat sense 

enzims, comprat amb enzims. 

 

Conclusions 

La cel·lulasa està especialitzada en descompondre la cel·lulosa, transformant-la en          

diferents monòmers de la glucosa. 
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Per tant, com que la ceba està formada, entre altres components, per cel·lulosa, els              

detergents que constin de cel·lulasa, degradaran la paret cel·lular. 

En els resultats, podem observar que presenten degradació els trossos de ceba en             

les solucions: 

-Detergent comprat amb enzims i aigua 

-Detergent comprat sense enzims 

-Detergent comprat amb enzims 

 

Com que els enzims que teníem per al detergent artesà i l’aigua amb enzims no               

constaven de cel·lulasa, és lògic que la ceba no presenti degradació. 

En canvi, en els tres tipus de detergents comprats sí que se n’observa. Una altra               

vegada, la ceba en solució de detergent comprat sense enzims presenta degradació            

però no és tan notable com en els altres dos casos. Això pot estar causat per la                 

presència dels agents blanquejadors, que degraden la paret cel·lular encara que no            

de la mateixa manera que la cel·lulasa. Per tant, podem deduir que els dos              

detergents comprats consten de cel·lulasa. 
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BLOC 3. Eficàcia dels enzims als detergents 

 

B.3.1. Objectiu de la investigació 

En aquesta pràctica, he volgut mirar si és més eficaç un detergent amb enzims o 

sense, i si la seva presència influeix considerablement. Per fer això he rentat 

diferents taques, amb 5 detergents diferents: artesà amb enzims, artesà sense 

enzims, industrial amb enzims econòmic, industrial amb enzims, industrial sense 

enzims. També les he rentades amb aigua i aigua amb enzims. 

ho he fet a tres temperatures diferents: a temperatura ambient (26 graus), 40 °C i 70                

°C. 

Després he analitzat els resultats obtinguts i he acabat amb una sèrie de             

conclusions. 

 

B3.2. Investigació: Eficàcia dels enzims als detergents . 

Material utilitzat 

Per a les taques: 

-tela blanca de cotó 

-diferents productes per tacar la tela: remolatxa, cafè, pintallavis, midó, pintura 

permanent, oli d’oliva, sang, vi i xocolata. 

 

Per rentar: 

-Aigua  

-Aigua amb enzims 

-Detergent artesà 

-Detergent artesà sense enzims 

-Detergent industrial econòmic 

-Detergent industrial 

-Agitadors magnètics amb placa calefactora 

-Termòmetre 

-Cronòmetre 

 

Procediment 
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Per retallar els trossos de tela vaig pensar que era més eficaç fent-ho de diferents 

formes per poder-los distingir després de la rentada. 

Vaig decidir rentar les mostres amb agitadors magnètics ja que així podria controlar 

millor el temps i la temperatura. El procediment és senzill: 

 

-Posem dos agitadors a escalfar i un el deixem a temperatura ambient (26 graus) i a 

el mateix nombre de revolucions per minut. 

-Quan arribin a les temperatures desitjades (40°C i 70°C) introduïm a cada vas de 

precipitats una mostra de cada taca. És important anar controlant repetidament la 

temperatura. 

-Aboquem la mateixa quantitat de detergent a cada vas de precipitats. 

-Esperem el temps desitjat (5 minuts després d’algunes proves em va semblar 

prou). 

-Escorrem les mostres i les deixem assecar. 

Imatge 166: Fotografia dels tres agitadors magnètics amb les mostres i el detergent. 
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Imatge 167: Fotografia del vas de precipitats amb el termòmetre per controlar la temperatura. 

 
Imatge 168: diferents detergents amb els que s’ha fet la pràctica. 

 
Imatge 169: assecant les diferents taques prèviament rentades. 
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Resultats i conclusions 

    

Taques inicials: 
 

 
Taca 1: Remolatxa                                           Taca 2: Cafè 

 
Taca 3: Pintallavis                Taca 4: Midó 

 
Taca 5: Pintura              Taca 6: Oli d'oliva 
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                     Taca 7: Sang de pollastre                           Taca 8: Vi 

 
 

 
Taca 9: Xocolata                                                    Taca 10: Ou 

 
 
 

Imatges 170 -180: taques utilitzades en la pràctica 
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-Remolatxa: 

La Beta vulgaris var. Conditiva, també coneguda com a remolatxa, és una hortalissa             

de la qual es consumeix l’arrel de la planta. Conté antocianines, que és el que li                

aporten el clàssic color vermellós. 
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Artesà sense enzims: No s’observa producte en les tres temperatures. 

Artesà amb enzims: No s’observa producte en les tres temperatures. 

Comprat sense enzims: No s’observa producte en les tres temperatures. 

Comprat amb enzims econòmic: No s’observa producte en les tres temperatures. 

Comprat amb enzims: No s’observa producte en les tres temperatures. 

Aigua: No s’observa producte en les tres temperatures. 

Aigua amb enzims: No s’observa producte en les tres temperatures. 

 

A les taques no observem cap diferència, tots els tipus de detergent, l’aigua i l’aigua               

amb enzims l’han pogut retirar completament. Això, pot ser perquè les antocianines            

són hidrosolubles i, per tant, la taca ha pogut ser retirada inclús només amb aigua. 

El temps d’exposició ha sigut suficient i la retirada del producte no s’ha vist              

influenciada per la temperatura. 

 

-Cafè: 

El cafè és un gènere d’arbres de la família de les rubiàcies. En aquest cas, s’ha                

obtingut el seu fruit i de les llavors, el producte. El cafè està format per més de 1000                  

components, i entre ells trobem lípids, carbohidrats, compostos nitrogenats... el que           

li dóna color són els dos pigments orgànics carotenoides i flavonoides 
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Artesà sense enzims: S’observa producte en la mostra a temperatura ambient i en la              

mostra a 40 °C. No s’observa producte en la mostra a 70 °C. 

Artesà amb enzims: S’observa producte a temperatura ambient i a la mostra de 40              

°C. No se n’observa en la mostra a 70 °C. 

Comprat sense enzims: S’observa producte a temperatura ambient i a la mostra de             

40 °C. No se n’observa en la mostra a 70 °C. 

Comprat amb enzims econòmic: S’observa producte a temperatura ambient i a la            

mostra de  40°C. No se n’observa en la mostra a 70 °C. 

Comprat amb enzims: S’observa una petita quantitat de producte en la mostra a             

temperatura ambient. No se n’observa ni als 40 °C ni als 70 °C. 

Aigua: S’observa producte en les tres mostres. 

Aigua amb enzims: S’observa producte en les tres mostres, tot i que en quantitats              

més petites. 

Per tant, cap detergent a temperatura ambient ha pogut retirar completament la            

taca, a excepció del detergent artesà econòmic. La temperatura de 26 °C és             

insuficient per a retirar el producte amb el temps d’exposició que s’ha deixat la taca               

dins el vas de precipitats. 

Cap detergent ha pogut retirar completament el producte a la temperatura de 40 °C,              

a excepció de el detergent amb enzims comprat econòmic, el detergent comprat            

sense enzims i el detergent amb enzims comprat. No obstant, cal destacar que             

aquesta vegada la retirada del producte ha estat més eficaç en tots els detergents. 

Tots els detergents han pogut retirar la taca de cafè als 70 °C a excepció de l’aigua                 

i de l’aigua amb enzims. Cal destacar que l’aigua amb enzims ha aconseguit retirar              

més producte que l’aigua sense enzims. 

 

En aquest cas, com que el cafè és un producte més difícil de retirar, podem               

observar com tot i haver deixat les mostres en una exposició de deu minuts, la               

majoria no s’han pogut retirar completament. 

Com era previsible, els detergents comprats han retirat millor el producte que els             

artesans. Cal destacar que el detergent artesà amb enzims ha aconseguit una millor             

retirada que el que no en conté, i que el detergent comprat amb enzims més car, és                 

el que ha aconseguit una millor retirada. 
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-Pintallavis: 

El pintallavis és un producte cosmètic que conté olis, ceres, i pigments que donen              

color i textura als llavis. 

Ens interessa ja tant pels olis i com pels pigments. Els pigments i colorants, encara               

que representen només un petit percentatge de la composició, son sens dubte el             

més important, ja que són els que aporten el color. Els pigments són compostos              

insolubles. En el cas del pintallavis utilitzat, conté principalment eosina, insoluble en            

aigua, benzè o cloroform. 
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Artesà sense enzims: S’observa producte en les tres mostres. La que en conté més              

és la que ha estat sotmesa a la temperatura de 26 °C. 

Artesà amb enzims: S’observa producte en les tres mostres. 

Comprat sense enzims: S’observa producte en les tres mostres. La que en conté             

menys és la mostra de 70 °C. 

Comprat amb enzims econòmic: Les tres mostres contenen producte per quantitat           

aproximadament igual. 

Comprat amb enzims: Les tres mostres contenen producte per quantitat          

aproximadament igual. 

Aigua: Les tres mostres contenen producte per quantitat aproximadament igual. 

Aigua amb enzims: Les tres mostres contenen producte per quantitat          

aproximadament igual. 

 

Per tant, el detergent que ha estat, en aquest cas més eficient, ha estat el detergent                

comprat sense enzims. Tot i així, cap detergent ha aconseguit una retirada completa             

del producte.  

Com era d’esperar, el pintallavis permanent és realment difícil de retirar i per tant              

amb el temps d’exposició al qual s’ha tingut les mostres, ha estat insuficient. És              

possible que per retirar aquest tipus de taques es necessiti altres productes més             

especialitzats.  

Els enzims no han influït en la retirada de la taca, ja que el pintallavis no conté cap                  

biomolècula que els enzims que es troben presents al detergent degradin. 
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-Midó: 

El midó és un homopolisacàrid de funció de reserva energètica propi dels vegetals.             

Està compost per dos polisacàrids, l’amilosa (en proporció del 20%) i l’amilopectina            

(80%). 
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Artesà sense enzims: No s’observa producte en cap mostra. 

Artesà amb enzims: No s’observa producte en cap mostra. 

Comprat sense enzims: No s’observa producte en cap mostra. 

Comprat amb enzims econòmic: No s’observa producte en cap mostra. 

Comprat amb enzims: No s’observa producte en cap mostra. 

Aigua: No s’observa producte en cap mostra. 

Aigua amb enzims: No s’observa producte en cap mostra. 

 

Totes les solucions han aconseguit retirar completament el producte. Això podem           

atribuir-ho a que el midó, al dissoldre’s en aigua, l’estructura cristal·lina de les             

molècules d’amilosa i amilopectina es perd, i aquestes s’hidraten i formen un gel,             

que és bastant senzilla la seva retirada només amb aigua. 

En aquest cas els enzims no han afectat als resultats ja que només l’aigua              

aconsegueix la retirada completa del producte. 
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-Pintura: 

La pintura és un producte líquid o pastós que, al ser aplicat sobre una superfície en                

capes primes, es transforma, al cap d’un temps, en una pel·lícula sòlida que la              

recobreix. 

En aquest cas, he utilitzat pintura permanent per tal de demostrar que els detergents              

convencionals no poden retirar tots els tipus de taques. Aquestes taques, en realitat,             

són dipòsits de matèries colorants sobre el teixit i la seva desaparició requereix             

productes químics especials. 
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Artesà sense enzims: Les tres mostres contenen igual quantitat de producte. 

Artesà amb enzims:  Les tres mostres contenen igual quantitat de producte. 

Comprat sense enzims:  Les tres mostres contenen igual quantitat de producte. 

Comprat amb enzims, econòmic: Les tres mostres contenen igual quantitat de           

producte. 

Comprat amb enzims:   Les tres mostres contenen igual quantitat de producte. 

Aigua:   Les tres mostres contenen igual quantitat de producte. 

Aigua amb enzims:   Les tres mostres contenen igual quantitat de producte. 

 

La pintura no s’ha pogut retirar ni parcialment ni completament en cap mostra. És              

lògic ja que la pintura utilitzada és permanent i, per tant, un detergent convencional              

no permet que es retiri.  

En algunes mostres s’observa una petita zona blanca, això és degut a que després              

del rentat, abans de ser eixugades, s’han quedat enganxades a una superfície de             

paper amb les quals vaig separar les mostres, i per tant, han quedat trossos de               

fibres vegetals a les mostres. 
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-Oli d’oliva: 

L’oli d’oliva és un oli vegetal que s’extreu del fruit de l’olivera. Està compost              

principalment per àcids grassos, com l’àcid oleic, palmític o linoleic. 

Ens interessa perquè principalment està compost d’àcids grassos. 
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Artesà sense enzims: No s’observa producte en cap mostra. 

Artesà amb enzims: No s’observa producte en cap mostra. 

Comprat sense enzims: No s’observa producte en cap mostra. 

Comprat amb enzims, econòmic: No s’observa producte en cap mostra. 

Comprat amb enzims: No s’observa producte en cap mostra. 

Aigua: No s’observa producte en cap mostra. 

Aigua amb enzims: No s’observa producte en cap mostra. 

 

Tant en la fotografia, com en les mostres físiques no s’observa producte en cap              

mostra. Ho especifico ja que, de vegades, la fotografia no aconsegueix captar restes             

petites de producte. 

Encara que les taques d’oli siguin difícils de retirar, en aquest cas fins i tot l’aigua ho                 

ha aconseguit. Això es pot deure a la naturalesa de l’oli utilitzat i també a que vaig                 

aplicar l’oli a la taca amb poc temps d’espera previ al rentat. Per tant, l’oli no es va                  

adherir completament a la superfície. 

 

-Sang: 

La sang és un teixit connectiu líquid, que circula per capil·lars, venes i artèries de 

tots els vertebrats. La que he utilitzat és de pollastre i és sang extreta de les artèries. 

Ens interessa per el seu color vermell característic, que és degut per la presència 

del pigment hemoglobínic contingut en els glòbuls vermells, i també per les 

proteïnes que hi puguem trobar.
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Artesà sense enzims: No s’observa producte en cap mostra. 

Artesà amb enzims: No s’observa producte en cap mostra. 

Comprat sense enzims: No s’observa producte en cap mostra. (nota: es veu un punt              

en la mostra de 40 graus, això es deu a l’adhesió de pintallavis mentre reposaven               

les taques després del rentat). 

Comprat amb enzims, econòmic: No s’observa producte en cap mostra. 

Comprat amb enzims: No s’observa producte en cap mostra. (nota: s’observa una            

taca per adhesió de pintura en la mostra de 40 graus). 

Aigua: S’observa producte en les tres mostres. 

Aigua amb enzims: S’observa producte en les tres mostres menys en la de 70              

graus. 

 

Tots els detergents, han tingut la capacitat de retirar el producte. Les diferències les              

trobem en l’aigua i l’aigua en enzims. Com es pot apreciar, l’aigua no ha aconseguit               

retirar la sang. Això ve causat perquè l’aigua no pot retirar la proteïna ni altres               

components de la sang. 

No obstant, l’aigua amb enzims ha estat més eficaç. Es pot atribuir a la proteasa, ja                

que talla seqüències polipeptídiques, i per tant ha ajudat en la retirada de producte.  

Com es pot veure, l’enzim als 70 graus no s’ha desnaturalitzat, és a dir, no ha deixat                 

de funcionar, com era esperat. En canvi, ha aconseguit una retirada completa de la              

taca. 
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Xocolata: 

La xocolata és l’aliment basat en el cacau més conegut i difós en el món. Els seus 

dos principals components són els greixos i els sucres, encara que també hi trobem 

proteïna, polifenols i flavonoides (que són potents antioxidants). 

 

 

 

115 



Artesà sense enzims: Totes les mostres contenen producte. La mostra que ha estat             

a temperatura ambient, en conté més. 

Artesà amb enzims: Totes les mostres conten producte. La mostra que ha estat a              

temperatura ambient, en conté més. 

Comprat sense enzims: Totes les mostres conten la mateixa quantitat aproximada           

de producte. 

Comprat amb enzims, econòmic: Totes les mostres conten producte. La mostra que            

ha estat a temperatura ambient, en conté més. 

Comprat amb enzims: Totes les mostres conten producte. La mostra que ha estat a              

temperatura ambient, en conté més. 

Aigua: Totes les mostres conten producte. La mostra que ha estat a temperatura             

ambient, en conté més. Les mostres contenen més producte que les que han estat              

en solucions amb qualsevol tipus de detergent. 

Aigua amb enzims: Totes les mostres conten producte. La mostra que ha estat a              

temperatura ambient, en conté més. Les mostres contenen més producte que les            

que han estat en solucions amb qualsevol tipus de detergent. 

 

Com es veu, la xocolata no ha aconseguit estar retirada en cap mostra. El temps de                

rentat ha estat insuficient. En aquest producte veiem la clara influència de la             

temperatura, les taques sotmeses a temperatures més altes, conten menys          

producte. Les mostres que han estat a temperatura ambient quasi no s’ha            

aconseguit retirada del producte. 

En quant als enzims, es pot destacar la seva influència en les solucions d’aigua i               

aigua amb enzims. L’aigua que contenia amilasa, l’enzim que catalitza la reacció            

d’hidròlisi del midó, ha aconseguit una retirada més eficient. La xocolata conté midó. 

Per tant, la xocolata necessita ser rentada amb un temps de rentat més             

considerable i podem deduir que la taca necessita fricció per a ser retirada. 
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-Vi: 

El vi és una beguda obtinguda del raïm mitjançant la fermentació alcohòlica del most              

o del suc. 

Ens interessa principalment per les antocianines, que són les responsables          

principals del color vermell del vi i també son antioxidants. Les antocianines són un              

grup de glicòsids de la cianidina, la definidina, la pelargonidina, la peondina i la              

petunidina. 
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Artesà sense enzims: No s’observa producte en cap mostra. 

Artesà amb enzims: No s’observa producte en cap mostra. 

Comprat sense enzims: No s’observa producte en cap mostra. 

Comprat amb enzims, econòmic: No s’observa producte en cap mostra. 

Comprat amb enzims: No s’observa producte en cap mostra. 

Aigua: No s’observa producte en cap mostra. 

Aigua amb enzims: No s’observa producte en cap mostra. 

 

Com es pot observar, totes les solucions han aconseguit retirar la taca de vi. Això               

pot ser degut a que la taca era relativament recent. Per tant, qualsevol solució a               

qualsevol temperatura ha estat suficient per la retirada del vi, independentment dels            

enzims. 
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-Ou: 

L’ou consisteix en un zigot (en aquest cas he utilitzat l’ou sense fecundar), nutrients 

per l’organisme que s’ha de desenvolupar, i un tampó per a protegir el zigot. En 

aquest cas, hem utilitzat ou de gallina. 

Ens interessa l’ou degut al seu alt contingut en proteïna.  
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Artesà sense enzims: No s’observa producte en la mostra a temperatura ambient.            

S’observa producte en la mostra de 40 ºC i la de 70 ºC. 

Artesà amb enzims: No s’observa producte en la mostra a temperatura ambient ni             

en la de 40 ºC. S’observa producte en la mostra de 70 ºC. 

Comprat sense enzims: Només s’observa producte en la mostra a 70 ºC. 

Comprat amb enzims, econòmic: S’observa producte en la mostra de 40 ºC i en la               

de 70 ºC. 

Comprat amb enzims: Només s’observa producte en la mostra de 70 ºC. 

Aigua: S’observa producte en les tres mostres. 

Aigua amb enzims: S’observa producte en les tres mostres. 

En aquest cas, en poques mostres s’ha aconseguit una retirada completa del            

producte.  

Es pot observar que a la temperatura de 70 ºC no s’ha aconseguit retirar l’ou en cap                 

cas. Això es pot deure a que l’ou, als 70 ºC, es comença a desnaturalitzar. Això                

també té lloc, per exemple, en la cocció de l’ou. Com ja se sap, l’ou es torna opac i                   

forma una massa sòlida intercomunicada. Per tant, al formar-se aquesta massa en            

temperatures altes, ha dificultat la retirada de l’ou.  
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Imatge 181 : Desnaturalització d’una proteïna. La seva estructura pot ser alterada per agents 

desnaturalitzants com la temperatura. Font: powerexplosive.com 

 

Per una altra banda, tots els detergents han aconseguit retirar el producte a             

temperatura ambient. L’aigua i l’aigua amb enzims no ho han aconseguit, tot i que              

l’aigua amb enzims ha estat més eficaç degut a la presència de proteasa. 

En quant als 40 ºC, la majoria de detergents han sigut eficaços. Cal destacar que,               

una altra vegada, l’aigua amb enzims ha estat més eficaç. 

 

Per tant, l’ou, en adherir-se a la tela, forma una taca complicada de retirar i que                

preferiblement s’ha de fer en temperatures que no provoquin la desnaturalització de            

la proteasa.  
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9. CONCLUSIONS GENERALS 
 
Les conclusions quedaran dividides en diferents apartats, que coincidiran amb les           
qüestions inicials agrupades segons les hagi anat treballant i desenvolupant.  
Inclouré les preguntes i a continuació detallaré el resultat que esperava i l’obtingut.  
 
Primer de tot, he recollit les qüestions que em vaig plantejar inicialment relacionades             
amb el Bloc 3: 
 

● Quina influència tenen els enzims en el rentat?  

● Si un detergent conté enzims, serà més eficaç que un que no en conté en la                

seva composició?  

● Quina és l’acció dels enzims sobre la retirada de taques?  

● Quina acció té la temperatura de l’aigua el en rentat?  

● La naturalesa d’una taca influirà en la seva rentada?  

● Un detergent artificial serà més eficaç que un artesà? 

 

Com que els enzims catalitzen reaccions i fan la mateixa funció sobre la taca que               

sobre el nostre organisme, vaig suposar que un detergent que contingui enzims, que             

descompondran una substància específica, en la seva composició, seria més eficaç           

que un que no en tingués. Per tant, segons la meva hipòtesi els enzims influïen en la                 

retirada de les taques. Això sí, cada taca és específica i per tant, vaig suposar que                

un enzim podia tenir acció o no sobre una determinada taca. Vaig raonar que la               

naturalesa de les taques, com és lògic, influeix en el resultat ja que no totes les                

taques són iguals i unes seran més fàcils o difícils de retirar. 

A més, vaig suposar que la temperatura condiciona el rentat i com més temperatura              

hi hagi, més fàcil serà retirar el producte no desitjat. Això sí, sense arribar a la                

temperatura de desnaturalització dels enzims. 

Finalment, vaig preguntar-me què seria més eficaç, un detergent artesà o un            

artificial. Vaig suposar que un artificial ja que contenen més components específics            

per tal de millorar la seva acció. 

 

Així doncs, per comprovar les meves hipòtesis, vaig idear el Bloc 3. En aquest bloc               

em dedicava a tacar trossos de tela amb diferents substàncies, en concret 10, i les               
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rentava amb diferents detergents, aigua o aigua amb enzims. A més, ho vaig fer en               

tres temperatures diferents. Amb aquest bloc vaig poder contestar les preguntes           

inicialment formulades. 

 

Primer de tot, en quant a l’eficàcia dels enzims, podem dir que les solucions que               

conten enzims han sigut més eficaces que les que no en conten. Això es pot veure                

tant en els detergents com en l’aigua i l’aigua amb enzims.  

En les taques on suposàvem que la presència d’enzims determinaria el resultat com             

la sang o el cafè, s’observen clares diferències entre els productes amb enzims i els               

que no en compten. 

Els resultats ens mostren que els enzims tenen una acció específica, ja que com              

suposàvem hi ha taques que no es veuen influenciades pels enzims que puguin             

contenir els detergents. Exemples ho serien la pintura o la remolatxa. 

També s’observa la influència de la temperatura de rentat. En la majoria de casos,              

deixant de banda l’ou, com més temperatura s’apliqui, s’aconsegueix una remolició           

més perfecta. Tot i així, hi ha taques que s’ha aconseguit retirar de manera perfecta               

sense veure’s influenciades per la temperatura. 

Per tant, al acabar la pràctica, podem afirmar que la naturalesa de la taca influirà en                

la seva retirada. Depèn de la taca que tinguem, com ja s’ha explicat, s’aconseguirà              

una remolició més o menys perfecta. Hi ha taques que es poden retirar             

completament mentre que n’hi ha d’altres que no podem retirar amb detergents            

convencionals i necessitem productes específics. 

I finalment, vaig intentar respondre a la pregunta sobre els detergents artesans i             

artificials en aquest bloc. En general, tots els detergents comprats, amb o sense             

enzims, aconsegueixen una remolició més perfecta que els artesans. Això sí, no            

podem fer una afirmació general donat que el nombre de detergents utilitzats és             

limitat i no tots els que trobem en el mercat tindran la mateixa acció. 

 

● Quin tipus d’enzims contenen els detergents enzimàtics que trobem al          

mercat? I els que hem utilitzat nosaltres? 

Per contestar aquesta pregunta, vaig haver de cercar informació sobre els enzims            

que contenen els detergents. Vaig suposar per tant, que contindrien la majoria            
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d’enzims. Per poder-ho comprovar, vaig intentar contactar amb les productores de           

detergents que havia comprat. Però, com que no vaig obtenir resposta, vaig haver             

d’idear una pràctica per poder identificar els enzims. Així doncs, d’aquí va sorgir el              

Bloc 2. 

Vaig intentar determinar la presència de proteasa, amilasa, lipasa i cel·lulasa en els             

detergents utilitzats en el Bloc 3. Els resultats varen ser, en línies generals, els              

esperats. Els detergents industrials contenien tots els tipus d’enzims cercats mentre           

els detergents que vaig sintetitzar jo, és a dir, els artesans, segons la pràctica              

realitzada, només contenien els enzims que vaig afegir en la seva composició:            

lipasa, amilasa i proteasa. 

 

● Els enzims que contenen els detergents es poden desnaturalitzar a causa de            

la temperatura? A partir de quina? I els enzims que nosaltres hem utilitzat? 

L’estructura proteica dels enzims es pot veure alterada per diferents factors, perdent            

així la seva funcionalitat. Vaig suposar que a altes temperatures, els enzims dels             

detergents que vaig utilitzar i els enzims que vaig comprar, perdrien la seva             

estructura i per tant, la remolició de taques i l’acció dels enzims aïllats es veuria               

afectada. 

Així doncs, vaig decidir que en el Bloc 3, una temperatura havia de ser superior a 60                 

graus, ja que és la temperatura de desnaturalització que tenen la majoria d’enzims.             

A més, vaig decidir incloure al Bloc 1, un apartat on mirava les temperatures de               

desnaturalització. 

Finalment, amb els resultats vaig concloure que els enzims que jo disposava, tenien             

una temperatura de desnaturalització extremadament elevada, ja que en cap cas           

s’havia perdut la seva funcionalitat, ni en el Bloc 3 ni en el Bloc 1. 

 

● Quina acció tenen els enzims en el procés de digestió dels aliments? Com             

podem comprovar que un enzim ha catalitzat la reacció que s’esperava? 

Vaig creure convenient fer un Bloc que tractés de l’acció dels enzims aïllats, ja que               

en aquest treball, es parla també d’enzimologia, deixant de banda la detergència.            

Em vaig preguntar com podia comprovar que els enzims dels que jo disposava             

havien catalitzat la reacció que s’esperava, i per tant vaig idear el Bloc 1. 

124 



Vaig idear i cercar idees per respondre les qüestions indicades i vaig realitzar unes              

pràctiques on preparava solucions de substrat i enzim i mirava l’eficiència dels            

enzims amb reactius específics. Tenia proteasa, amilasa i lipasa.  

Després de petites complicacions, com l’eficàcia dels reactius dels que disposava o            

bé l’ineficàcia de la lipasa en oli, els resultats varen ser els esperats. Vaig poder               

verificar l’eficàcia dels diferents enzims i amb els reactius vaig veure que havien             

catalitzat la reacció que s’esperava. 
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10. LLISTA DE REFERÈNCIES 
 
En aquest apartat, especificaré els recursos utilitzats en la recerca d’informació. Ho            
faré per apartats per facilitar-ho. Posaré les principals fonts d’on he extret la             
informació. Tot i així, he fet servir altres fonts però per coses puntuals i no he cregut                 
convenient adjuntar-les. 
 
Els títols de les fonts que estan en altres idiomes que no són el català, els he deixat                  
en l’idioma original. 
 

● La brutícia 

-Concepto de Suciedad y tipos. Grupo RECALCE. 
http://www.empresaslimpieza.es/Limpieza/ConceptoSuciedad.php 
 
-Suciedad 
http://www2.cleantool.org/lang/sp/mat_cleaning/rein_soil.htm 
 
-La naturaleza de la suciedad 
http://www.girbau.es/arxius/convencions/es/resumen-capitulo-4.swf 
 

● Història de la detergència 
 
-Soap history 
http://www.soaphistory.net/detergent-history-facts/history-of-detergent/ 
 
-Soaps & detergents: Prehistoric to middle ages 
http://www.cleaninginstitute.org/clean_living/soaps__detergent_history.aspx 
 
-Timeline: A History of Soap and Detergents 
https://nbclearn.com/files/nbcarchives/site/pdf/54527.pdf 
 
-Laundry detergent 
https://en.wikipedia.org/wiki/Laundry_detergent 
 
-Acticle: The early history of detergent substances: A chapter in Babylonian chemistry 
Autor, Martin Levey. 
 

● El detergent 
-Libre: Detergentes. Autor: Ángel Pérez Dorado. 
 
-Detergentes. Componentes, fabricación y fórmulas 
http://www.firp.ula.ve/archivos/cuadernos/S332A_Detergentes.pdf 
 
-Limpieza 
http://www.scfarmclin.org/docs/higiene/part3/32.pdf 
 
-Composición de los detergentes 
https://www.quiminet.com/articulos/la-composicion-de-los-detergentes-30164.htm 
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● Estudi detallat dels enzims 
 
-Llibre: enzimas. J. Francisco Plou. 
 
-Llibre: ENZYMES: A Practical Introduction to Structure, Mechanism, and Data Analysis. Autor: Robert 
A. Copeland 
 
-Llibre: Biologia segon batxilerat. Editorial: Santillana. Edició: 2016 
 
-Llibre: Microbiologia industrial. Autora: Alicia Hernández. 
 
-Llibre: Industrial enzymes and their applications. Autor: Helmut Uhlig 
 
-Producción y aplicación de enzimas industriales. Autor: Jorge Eliécer. 
 
-Enzimas 
http://www.ehu.eus/biomoleculas/enzimas/enz1.htm 
 
-Curso de biología: las enzimas 
http://www.bionova.org.es/biocast/tema14.htm 
 
-Mechanism of enzyme action 
https://www.unifr.ch/biology/assets/files/schneiter/lectures/voet_chapt_11.pdf 
 
-Enzimas utilizadas en la industria alimenticia 
http://porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=54 
 
 

● Experimentació 
 
-Llibre: Lab manual in Biochemestry, Immunology and Biotechnology. Autor: Arti Nigam i Archana 
Ayyagari. 
-Article: Métodos para la cuantificación de proteínas. Autors: Emilio Fernández Reyes i Aurora Galván 
Cejudo. 
 
-Preparación de reactivos: Sudan III 
http://www.mclibre.org/otros/daniel_tomas/laboratorio/sudanIII/60_sudan3.pdf 
 
-Determinación de lípidos 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesquiroga/system/files/inicio/depart/bioloxia/materialbio/labbio2bac/lipi
dos.pdf 
 
-Reacción de Fehling 
https://sites.google.com/site/laboratoriosbioquimica/bioquimica-i/carbohidratos/reaccion-de-fehling 
 
-Prueba de Fehling 
http://bioquimicamarzo-julio.blogspot.com.es/2014/06/prueba-de-fehling.html 
 
-Preparación de reactivos 
http://almez.pntic.mec.es/~cgrandal/paginas/reactivos.htm 
 
-Estructura del almidón 
http://milksci.unizar.es/bioquimica/temas/azucares/almidon.html 
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