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SUMMARY

The prospects of declining crude oil reserves, a steady increase in energy demand, 
and concerns for the environment have intensified the search for renewable sources 
for energy generation, transportation fuels, and petrochemicals. Major breakthroughs 
have been made in the field of cellulose and hemi-cellulose conversions towards 
carbon based transport fuels (e.g. bioethanol and biodiesel) and biobased chemicals. 
However, valorization of lignin, the third major biopolymer in lignocellulosic biomass, 
is still in a state of infancy. Lignin, due to its aromatic nature, is expected to serve as 
an excellent starting material for the synthesis of aromatics and alkylated phenolics, 
which are important intermediates in the petrochemical industry. 

A promising technology for the depolymerization of lignin to useful biobased chem-
icals is catalytic hydrotreatment. In this process, lignin is heated to elevated tempera-
tures (300-450 °C) and hydrogen pressures (100-200 bar) in the presence of a catalyst. 
The technology aims for the depolymerization of the biopolymer to low molecular 
weight compounds by cleavage of ether and C-C bonds, and the removal of bound 
oxygen, for example methoxy groups, to increase the yield of valuable components 
like phenolics and aromatics.

The research described in this thesis aims to valorize Alcell lignin by catalytic hydro-
treatment to obtain valuable biobased products and was performed in the framework 
of the Dutch “Lignovalue” project. 

In Chapter 2, a catalyst screening study is described to get a better understanding 
of the effect of various catalysts on the product yields and compositions. A range of 
supported noble metal catalysts based on Ru and Pd were used (Ru/C, Ru/Al2O3, Ru/
TiO2, Pd/C, Pd/Al2O3) as well as a Cu-catalyst (Cu/ZrO2). Ru/TiO2 was found to be the best 
catalyst regarding alkylphenolics and aromatics yield. In addition, the effect of reaction 
time on the product distribution was determined for the Ru/C catalyst (400 °C and an 
initial H2 intake of 100 bar). Important reaction pathways were identified and rational-
ized using a reaction network. It was shown that depolymerization is a relatively slow 
process at the prevailing reaction conditions, whereas hydrodeoxygenation is much 
faster. This is evident from the relatively large amounts of (cyclic) alkanes present in the 
reaction mixture.  

Experimental studies on the catalytic hydrotreatment of two pyrolytic lignins (pine 
and forestry residue) using Ru/C as the catalyst are described in Chapter 3. The yield 
and composition of the organic phase after reaction were established and compared 
with benchmark experiments using Alcell lignin. The reactions were performed in a 
batch set-up (400 °C, 4 h, 100 bar initial H2 pressure). Highest oil yields were obtained 
for the forestry residue pyrolytic lignin (> 75 wt% on lignin intake) in combination with 
high amounts of monomeric compounds like alkylphenolics (> 20 wt% on lignin in-
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take). These values are considerably higher than for Alcell lignin and this indicates that 
pyrolytic lignins have high potential as feeds for the production of biobased phenolics 
and aromatics by catalytic hydrotreatment.  

In Chapter 4, an experimental study on the catalytic hydrotreatment of Alcell lignin 
fractions, obtained by solvent extraction, using Ru/C as the catalyst (400 °C, 4 h reaction 
time, and with an initial H2 pressure of 100 bar) is described. Highest product oil yield (> 
70 wt% on lignin intake) and yield of valuable components, like alkylphenolics (8.4 wt% 
on lignin intake) and aromatic compounds (4.2 wt% on lignin intake), were obtained for 
the lowest molecular weight fraction. These findings indicate that optimization of the 
yields of monomeric alkylphenolics and aromatics are possible by proper selection of 
the lignin feed.  

In Chapter 5 a model compound study on the catalytic hydrotreatment of three di-
meric lignin model compounds, (guaiacylglycerol-β-guaiacyl ether, 4-benzyloxy-3-me-
thoxybenzaldehyde, and 2,2’-biphenol) using Ru/C is reported. The reactions were 
performed at 250 °C with 100 bar H2 using n-dodecane as the solvent. Ru/C is active for 
ether bond cleavage, while hydrogenolysis of the C-C bonds is not possible under these 
conditions. Furthermore, the Ru/C catalyst is also very active for the hydrogenation of 
aromatic rings leading to (cyclic) alkanes, which is not desired as it leads to a reduction 
in the yields of aromatics and alkylphenolics.   

In Chapter 6, a comparative study is described on the (catalytic) solvolysis of Alcell 
lignin using i) isopropanol (IPA) and formic acid (FA) as the in-situ hydrogen donors and 
Ru/C as the catalyst, ii) a similar reaction in the absence of Ru/C (non-catalytic solvolysis 
with IPA and FA), and iii) catalytic hydrotreatment with ex-situ molecular hydrogen and 
Ru/C as the catalyst. All reactions were performed at 400 °C for 4 h. Best results were 
obtained for the catalytic solvolysis of Alcell lignin when considering oil yield (71.2 wt% 
on lignin intake) and yields of alkylphenolics (6 wt%) and aromatics (10.5 wt%). Solvent 
screening studies were performed for the catalytic solvolysis, and it was shown that 
the use of methanol leads to an increase in the alkylphenolics (10.6 wt%) and aromatics 
(19.2 wt%) yields. 
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SAMENVATTING

Dalende ruwe olie reserves, de toenemende vraag naar energie en nadelige 
gevolgen voor het milieu hebben de zoektocht naar hernieuwbare bronnen voor 
energieopwekking, transport brandstoffen en petrochemische producten een sterke 
stimulans gegeven. De laatste 20 jaar zijn er grote doorbraken op het gebied van 
cellulose en hemicellulose omzetting naar koolstof gebaseerde transportbrandstoffen 
(bijvoorbeeld bio-ethanol en biodiesel) en biobased chemicaliën gerealiseerd. Echter 
de valorisatie van lignine, de derde component in houtachtige biomassa, staat nog 
in de kinderschoenen. Lignine bevat aromatische eenheden en kan daarom dienen 
als een uitgangsmateriaal voor de synthese van aromaten en gealkyleerde fenolen, 
belangrijke tussenproducten  in de petrochemische industrie.

Een veelbelovende technologie voor de omzetting van lignine naar biobased 
chemicaliën is een  katalytische waterstofbehandeling. Hierbij wordt de lignine 
behandeld bij hoge temperaturen (350-450 °C) in de aanwezigheid van een katalysator 
en waterstof (100-200 bar). Het doel van deze techniek is om het biopolymeer te 
depolymeriseren en te deoxygeneren tot laag moleculaire verbindingen zoals fenolen 
en aromaten. Dit betekent dat ether en C-C bindingen tussen de aromaat eenheden 
gesplitst moeten worden en dat gebonden zuurstof, b.v. in de vorm van methoxy 
groepen, verwijderd moet worden. 

Het in dit proefschrift beschreven onderzoek heeft als doel om Alcell lignine te 
valoriseren naar waardevolle biobased producten zoals gealkyleerde fenolen en 
aromaten door middel van een  katalytische waterstof behandeling. Het onderzoek is 
uitgevoerd in het kader van het Nederlandse “Lignovalue” project.

In hoofstuk 2 wordt een katalysator screening studie beschreven om een beter 
begrip te krijgen van de invloed van verschillende katalysatoren op de product 
opbrengst en samenstelling. Een reeks van edelmetaal katalysatoren op basis van 
Ru en Pd (Ru/C, Ru/Al2O3, Ru/TiO2, Pd/C, Pd/Al2O3) en een Cu katalysator (Cu/ZrO2) zijn 
getest. Ru/TiO2 bleek de beste katalysator te zijn en gaf de hoogste opbrengsten aan 
gealkyleerde fenolen en aromaten. Verder werd ook het effect van de reactietijd op de 
product samenstelling bepaald voor de Ru/C katalysator (400 °C en een initiële H2 druk 
van 100 bar). Belangrijke reactiepaden werden geïdentificeerd en gerationaliseerd met 
behulp van een reactie netwerk. Het is gebleken dat depolymerisatie van lignine een 
relatief traag proces is op de tijdschaal van de reacties. 

Een experimentele studie naar de katalytische waterstofbehandeling van twee 
pyrolytische lignines (den en hout residuen uit de bosbouw) met behulp van Ru/C als 
katalysator wordt beschreven in hoofdstuk 3. De opbrengst en samenstelling van de 
organische product olie zijn bepaald en vergeleken met benchmark experimenten met 
Alcell lignine. De reacties werden uitgevoerd in een batch opstelling (400 °C , 4 h , 100 
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bar initiële H2 druk). De hoogste olie rendementen (> 75 wt% op lignine inname) in 
combinatie met een hoog gehalte aan monomere verbindingen zoals gealkyleerde 
fenolen (> 20 wt% op lignine inname) werden verkregen voor de pyrolytische lignine 
uit hout residuen. Deze opbrengsten zijn aanzienlijk hoger dan voor Alcell lignine. 
Het onderzoek laat zien dat de keuze van de lignine voeding van groot belang is om 
producten met hoge hoeveelheden groene fenolen en aromaten te realiseren. 

In hoofdstuk 4 wordt een experimentele studie beschreven naar de katalytische 
waterstofbehandeling van Alcell lignine fracties met verschillende molecuul 
gewichten met Ru/C als de katalysator (400 °C , 4 h , 100 bar initiële H2 druk). De hoogste 
productie olie opbrengst (> 70 wt% op lignine inname) en opbrengst aan waardevolle 
chemicaliën, zoals gealkyleerde fenolen (8.4 wt% op lignine inname) en aromaten (4.2 
wt% op lignine inname), werden verkregen voor de laagste molecuulgewichtsfractie. 

In hoofdstuk 5 wordt een studie beschreven naar de katalytische waterstof-
behandeling van verschillende dimere lignine modelverbindingen (guaiacylglycerol-
β-guaiacylether, 4-benzyloxy-3-methoxybenzaldehyde, en 2,2’-bifenol) met Ru/C als 
katalysator. De reacties werden uitgevoerd bij 250 °C onder 100 bar H2 druk en met 
n-dodecaan als oplosmiddel. Het is gebleken dat Ru/C een goede katalysator is voor 
het verbreken van ether verbindingen, maar dat het lastig is om C-C verbindingen te 
splitsen. Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat  Ru/C een zeer actieve katalysator is 
voor de hydrogeneren van aromatische ringen wat leidt tot (cyclische) alkanen. Dit 
is een ongewenste reactie omdat het de opbrengsten van waardevolle aromaten en 
gealkyleerde fenolen verlaagd.   

In hoofdstuk 6 wordt een vergelijkende studie beschreven voor de (katalytische) 
solvolyse van Alcell lignine in i) isopropanol (IPA) met mierenzuur (MZ) als in-situ 
waterstofdonor en Ru/C als katalysator, ii) IPA met MZ als in-situ waterstofdonor zonder 
Ru/C (niet katalytische solvolyse) en iii) een katalytische waterstofbehandeling met 
ex-situ moleculaire waterstof en Ru/C als katalysator. Alle reacties werden uitgevoerd 
bij 400 °C met een reactietijd van 4 uur. De beste resultaten werden verkregen voor 
de katalytische solvolyse. Voor deze methode werd een olieopbrengst van 71.2 wt% 
op lignine inname gerealiseerd met gealkyleerde fenolen (6 wt%) en aromaten (10.5 
wt%). Variatie van oplosmiddel laat zien dat het gebruik van methanol in plaats van 
IPA gunstig is en dat de hoeveelheid aan gealkyleerde fenolen (10.6 wt%) en aromaten 
(19.2 wt%) aanzienlijk hoger is.
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