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Summary and Outlook 

This thesis describes several aspects of lignin acidolysis with ethylene glycol stabilization 
and possible applications of the obtained monomers. An efficient strategy was developed 
to convert native lignin in lignocellulose to new lignin-derived platform chemicals (G/S-
C2-acetals), a set of monomers that is not accessible via other lignin depolymerization or 
lignin-first methodologies, opening the door for interesting high value applications for 
lignin derived chemicals (Figure 7.1). Methodology development was performed with 
the specific aim of respecting green chemistry principles to obtain an overall new 
sustainable procedure for future biorefineries. As valuable use, the conversion of G-C2-
acetal to homovanillyl alcohol and the subsequent conversion of a variety of biologically 
active amines was successfully demonstrated and allowed to produce a range of 
interesting chemicals, especially for the pharmaceutical field. Furthermore, lignin 
acidolysis was explored from the mechanistic perspective, providing insights on the 
different reactivity of guaiacyl and syringyl units through model compounds 
investigations and the great help of computational studies, paving the way for further 
optimization. 

Figure 7.1. Schematic representation of the work carried out in this thesis. 

In Chapter 2, lignin isolated from walnut shells, pine, beech and cedar were 
depolymerized to C2-acetals via a newly developed Fe(OTf)3 catalyzed acidolysis 
methodology with ethylene glycol stabilization in 1,4-dioxane (140 °C, 15 minutes, 
maximum yield: 1.2 wt% to lignin from pinewood, 4.1 wt% to lignin from beech 
corrected for lignin extraction efficiency). Overall, it was demonstrated that a trade-off 
between extraction yield and β-O-4 linkages retention exists, which is reflected in the 
aromatic monomers yield. Subsequently, a metal-free, lignin-first acidolysis strategy was 
developed for softwood (pine, cedar, spruce, Douglas Fir) aiming for a full lignocellulose 
valorization avoiding the lignin isolation step. G-C2-acetal was produced as lignin-
derived aromatic monomer using mild conditions (140 °C, 40 minutes) and dimethyl 
carbonate as solvent, ethylene glycol as stabilization agent as well as the inexpensive 
sulfuric acid as catalyst. G-C2-acetal was obtained in about 9 wt% yield (98% compared 
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to theoretical yield). This chapter demonstrated the viability of using softwood directly 
to produce a valuable aromatic monomer with no need for prior lignin isolation. 

It is in fact extremely important to understand the chemical composition and 
valorization potential of all the streams deriving from our methodology developed in 
chapter 2. Therefore, as a follow-up, Chapter 3 describes an in-depth characterization 
of the product oil and cellulosic residue resulting from this methodology. The liquid oil 
was composed of G-C2-acetal, acetal-functionalized lignin oligomers and dimers, 
together with sugars ethylene glycol or methanol-modified in anomeric position. These 
sugars derivatives could be separated via water extraction and can be, for example, used 
as precursors for cosmetic ingredients (e.g, methyl glucose polyethers and esters). 
Cellulose quality in the residue was demonstrated to be maintained, as evidenced by 
enzymatic hydrolysis reaching 85% glucose yield, which can be subsequently converted 
to key building blocks (e.g., 2,5-furan dicarboxylic acid). Overall, 56% of the initial 
biomass could be valorized. Given this method’s practical simplicity, this study 
represents a promising starting point for constructing real biorefinery solutions for lignin 
and implementing potential upscaling efforts to explore feasibility studies further.  

It is essential to propose valid high-value applications for new lignin-derived monomers 
since most of them are not existing products on the market and cannot be used as such. 
Therefore, in Chapter 4, one of the possible valorization routes for G-C2-acetal was 
explored, by its conversion to homovanillyl alcohol which can be employed as important 
building block. Homovanillyl alcohol could be obtained from G-C2-acetal by reduction 
using Ni/Al2O3-SiO2 or Ru/Al2O3 as catalyst in water as solvent with more that 90% 
yield. Given the structure of homovanillyl alcohol is largely related to dopamine, it was 
subsequently used as precursor for potentially biologically active compounds, 
successfully accessing a library of tetrahydroisoquinolines, quinazolin-4(3H)-ones, and 
3-arylindones which are now in the process of being tested for biological activity. This
example study paves the way for the use of lignin derived acetals for pharma applications.

In Chapter 5, hardwood lignocellulose was tested, following the depolymerization 
procedures described in Chapter 2 to produce syringyl and guaiacyl type C2-acetals (S- 
and G-C2-acetals). Hardwood was expected to deliver higher monomers yield given its 
higher β-O-4 content of the lignin constituent as is indeed the case for other lignin 
depolymerization methodologies (e.g., reductive fractionation). Interestingly, we found 
that the hardwood (birch) reactivity was surprisingly different than softwood and gave 
lower acetal yields than expected. In depth studies showed that instead syringyl Hibbert’s 
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ketone monomers could be detected in similar yield to S-C2-acetal indicating a partial 
presence of C3-acidolysis pathway, which was in contrast to the relatively selective C2-
acidolysis observed for softwood.  
We aimed to find an explanation for the observed behavior by studying the reactivity of 
C2 and C3 syringyl and guaiacyl β-O-4 lignin model compounds mimicking internal and 
terminal β-O-4 units in lignin chains. An important finding was that phenolic syringyl 
model compounds were prone to undergo uncontrolled side-reactions, in contrast to 
guaiacyl or non-phenolic syringyl compounds. This chapter provides the groundwork 
for a deep understanding of the different behavior of syringyl and guaiacyl lignin in 
acidolysis conditions. 

Chapter 6 was the result of a fruitful collaboration with Susanna Monti, PhD and 
Giovanni Barcaro, PhD (CNR Research Scientists, Pisa). In this case, we employed 
guaiacyl and syringyl phenolic-protected C2-lignin β-O-4 model compounds (1-(3,4-
dimethoxyphenyl)-2-(2-methoxyphenoxy)ethan-1-ol, 1-G and 2-(2,6-
dimethoxyphenoxy)-1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethan-1-ol, 1-S) to elucidate some 
mechanistic aspects of the acidolysis system with ethylene glycol (EG) stabilization we 
previously developed (DMC as solvent, EG as stabilization agent and sulfuric acid as 
catalyst) through the great help of advanced computational studies. Here, the 
computational simulations represented a realistic scenario of lignin model compounds 
interacting with all the present solvated species (DMC, H2SO4, EG). These allowed us 
to verify the unique role of sulfuric acid as proton donor and acceptor in the system, as 
well as the possibility of a more direct pathway to the formation of C2-acetals skipping 
the C2-aldehyde formation. Additionally, the simulations provided hints on why the 
syringyl model compound was found to have a lower reactivity than the guaiacyl one. 
This work could be the first step in a series in attractive studies. The same approach can 
be applied to all the model compound systems used in Chapter 5, including the phenolic 
ones and more complex C3-model compounds, providing more insights in the difference 
reactivity between internal and final units as well as the C2 versus C3 pathway selectivity. 
Additionally, this approach can answer mechanistic questions on the role of different 
solvents and catalysts by extension to other viable acidolysis systems (e.g., 1,4-dioxane as 
solvent as well as triflic acid and triflate salts as catalysts).  

One of the key questions that remain is the difference in reactivity between G and S 
units. Although more information was obtained in Chapter 5 and 6, the fundamentals 
are not yet understood. In future studies, it will be exciting to complement our previous 
investigation by three parallel approaches in which the complexity level is gradually 
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increased: 1) additional β-O-4 dimeric lignin model compounds investigation, 
complemented with computational studies; 2) isolated structurally well-defined lignin 
and 3) further studies on hardwood lignocellulose. In fact, this approach resulted 
successfully in the understanding of the acidolysis of softwood presented in Chapter 2 
and 3, for example in studying the EG incorporation into the β-O-4 moiety. On the 
model compounds side, it will help to synthetize key intermediates (e.g., the guaiacyl 
and syringyl vinyl ethers) to assess their stability/reactivity. Also, mapping out the C3 
versus C2 acidolysis pathway will be extremely beneficial to determine the contribution 
of the two reaction routes and the reactivity of obtained monomers. To elucidate this, 
the same experimental approach followed in Chapter 6 combined with computational 
investigations can be applied to all the model compound systems used in Chapter 5. 
Hence, the more realistically represented β-O-4 linkage (C3-models) as well as both 
internal and terminal units behavior can be deeply studied. Additionally, guaiacyl and 
syringyl β-O-4 lignin oligomers could be synthesized to investigate how the chains break 
under acidolysis conditions. This allows to elucidate if the internal units are readily 
cleaved or an ‘unzipping’ mechanism is dominant. This can be particularly useful since 
when lignin is isolated, even if the β-O-4 content is high, the location of linkages in the 
structure is difficult to accurately determine. It will be interesting to isolate lignins with 
increasing syringyl units to verify any correlations with the monomers yield obtained 
after depolymerization. Regarding the hardwood itself, a similar fractionation and 
analytical methodology applied in Chapter 3 for softwood could be followed. This 
should provide a better understanding of the three lignocellulose components’ fate and 
its structural characteristics (lignin, cellulose and hemicellulose). These studies will allow 
for a comprehensive and deep knowledge of guaiacyl and syringyl lignin behavior in 
acidolysis conditions.  
In summary, this thesis provides an increased understanding of lignin acidolysis, from 
the methodology design to gaining insight in very fundamental questions. Although 
many aspects were addressed, numerous new questions were raised. Lignin is a complex 
biopolymer which structure and reactivity are far from elucidated. Lignin acidolysis is a 
classical strategy, but still a lot needs to be discovered and understood, especially with 
conjunction of the new stabilization approaches, also pioneered in this thesis, as well as 
the reactivity of softwood versus hardwood and the role of different acids in the 
mechanism. The project gave me the opportunity to learn, enjoy and struggle with the 
complexity of the lignocellulose system, as well as to experience the power of 
interdisciplinary research, which I believe is the key for the bright future of lignocellulose 
valorization. 
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Samenvatting en Vooruitblik 

Dit proefschrift beschrijft verschillende aspecten van lignine acidolyse met ethyleenglycol 
stabilisatie en mogelijke toepassingen van de verkregen monomeren. Een efficiënte 
strategie is ontwikkeld om naturel zachthoutlignine in lignocellulose om te zetten in een 
nieuwe groep van lignine afgeleide platformstof (G/S-C2- acetalen), een set van 
monomeren die niet toegankelijk zijn via andere ligninedepolymerisatie of lignine-eerst-
methodologieën. Dat opent de deur voor interessante hoogwaardige toepassingen voor 
lignine afgeleide chemicaliën (Figuur 7.2). Methodologieontwikkeling werd uitgevoerd 
met het specifieke doel om de principes van groene chemie te respecteren, om 
uiteindelijk een nieuwe duurzame procedure voor toekomstige bioraffinaderijen te 
verkrijgen. Als voorbeeld van een waardevolle verdere omzetting is van het G-C2-acetaal 
homovanillylalcohol gesynthetiseerd en vervolgens gebruikt om een set biologisch actieve 
aminen te verkrijgen. Dit laat zien dat het mogelijk is om verscheidene interessante 
chemicaliën te produceren van lignine, voornamelijk voor de farmaceutische sector. 
Verder, werd het mechanisme van lignine-acidolyse onderzocht met modelverbindingen 
ondersteund door geavanceerde computer simulaties om inzicht te verkrijgen over de 
verschillende reactiviteit van guaiacyl- en syringyleenheden, wat de weg kan vereffenen 
voor verdere optimalisatie.  

Figure 7.2. Schematische weergave van het onderzoek dat wordt beschreven in dit 
proefschrift.  

In Hoofdstuk 2 is lignine geïsoleerd uit walnoot schillen, dennen-, beuken- en cederhout 
afgebroken tot C2-acetalen. Dit is gedaan via een nieuw ontwikkelde Fe(OTf)3 
gekatalyseerde acidolyse methode waarbij gebruik wordt gemaakt van ethyleenglycol 
stabilisatie in 1,4-dioxaan als oplosmiddel (140 ° C, 15 minuten, maximale opbrengst: 
1.2 wt% lignine uit dennenhout, 4.1 wt% van lignine uit beukenhout, gecorrigeerd voor 
efficiëntie lignine-extractie). Hier werd aangetoond dat er een wisselwerking bestaat 
tussen extractieopbrengst en retentie van lignine β-O-4-motieven, wat tot uiting komt 
in de opbrengst aan aromatische monomeren. Vervolgens is een metaalvrije, lignine-eerst 
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acidolyse-strategie ontwikkeld voor zachthout (den, ceder, spar, Douglasspar) strevend 
naar een volledige verwaardiging van lignocellulose, waarbij een apparte lignine-
isolatiestap wordt vermeden. G-C2-acetaal werd geproduceerd als van lignine afgeleid 
aromatisch monomeer onder milde omstandigheden (140 ° C, 40 minuten) en 
dimethylcarbonaat als oplosmiddel, ethyleenglycol als stabilisator en zwavelzuur als 
goedkope katalysator. G-C2-acetaal werd verkregen met een opbrengst van ongeveer 9 
wt% (98% van de theoretische opbrengst). Dit hoofdstuk demonstreerde de potentie 
van het direct gebruiken van zachthout om een waardevol aromatisch monomeer te 
produceren zonder voorafgaande lignine-isolatie. 

Het is buitengewoon belangrijk om de chemische compositie en het valorisatiepotentieel 
van alle stromen die uit onze methodologie voortvloeien te begrijpen. Daarom beschrijft 
Hoofdstuk 3 als vervolg een diepgaande karakterisering van de product olie en 
celluloseresidu verkregen van de strategie ontwikkeld in Hoofdstuk 2. De vloeibare olie 
was samengesteld uit het G-C2-acetaal, andere acetaal-gefunctionaliseerde lignine-
oligomeren en dimeren, samen met suiker die waren gemodificeerd in de anomerisch 
positie  met ethyleenglycol of methanol. Deze suikersderivaten kunnen worden 
gescheiden via waterextractie en kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt als substraten 
voor cosmetische ingrediënten (bijvoorbeeld methylglucosepolyethers en -esters). 
Enzymatische hydrolyse, waarbij een glucoseopbrengst van 85% werd bereikt, liet zien 
dat de cellulosekwaliteit van het residu was gehandhaafd. Dit product kan vervolgens 
worden omgezet in belangrijke bouwstenen (bijv. 2,5-furaandicarbonzuur). In totaal kon 
56% van de initiële biomassa gevaloriseerd worden. Gezien de praktische eenvoud van 
deze methode, vormt deze studie een veelbelovend startpunt voor een oplossing van het 
lignine probleem in bioraffinage en verder onderzoek naar mogelijke opschaling en 
haalbaarheid. 

Het is essentieel om hoogwaardige toepassingen te vinden voor de nieuwe lignine-
afgeleide monomeren, aangezien deze op het moment niet commercieel verkrijgbaar zijn 
en niet als zodanig kunnen worden gebruikt. Daarom is in Hoofdstuk 4 een van de 
mogelijke valorisatieroutes voor G-C2-acetaal beschreven, door de omzetting naar 
homovanillylalcohol te demonstreren. Dit chemisch product is een potentieel bouwsteen 
voor verdere interessante omzettingen. Homovanillylalcohol kan worden verkregen uit 
het G-C2-acetaal via reductie met Ni/Al2O3-SiO2 of Ru/Al2O3 als katalysator met water 
als oplosmiddel wat een opbrengst van meer dan 90% gaf. Gezien de structuur van 
homovanillylalcohol lijkt op die van dopamine, werd het vervolgens gebruikt als 
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startmateriaal voor potentieel biologisch actieve verbindingen. Deze synthese gaf met 
succes toegang tot een bibliotheek van tetrahydro-isochinolines, chinazolin-4(3H)-onen 
en 3-arylindonen die op het moment worden getest voor biologische activiteit. Deze 
voorbeeldstudie opent de deur voor het gebruik van van lignine afgeleide acetalen voor 
farmaceutische toepassingen. 

In Hoofdstuk 5 werd hardhouten lignocellulose getest in de depolymerisatieprocedures 
beschreven in Hoofdstuk 2 om syringyl en guaiacyl type C2-acetalen (S- en G-C2-
acetalen) te produceren. Van hardhout werd verwacht dat het een hogere opbrengst aan 
monomeren zou opleveren gezien het hogere β-O-4-motief gehalte in de lignine. Hier is 
eerder gebruik van gemaakt bij andere ligninedepolymerisatiemethoden zoals reductieve 
fractionering. Het is interessant dat we ontdekten dat de reactiviteit van hardhout 
(berken) verrassend verschilde van die van zachthout en lagere acetaalopbrengsten gaf 
dan verwacht. Diepgaande studies toonden aan, dat in plaats van de verwachte acetalen, 
syringyl Hibbert's ketonmonomeren werden verkregen in vergelijkbare opbrengst, wat 
wijst op een gedeeltelijke aanwezigheid van C3-acidolyse, in contrast tot de relatief 
selectieve C2-acidolyse die werd waargenomen voor zachthout. We wilden een verklaring 
vinden voor dit waargenomen fenomeen door de reactiviteit van C2 en C3 syringyl en 
guaiacyl β-O-4-ligninemodelverbindingen, die interne en terminale β-O-4-eenheden in 
lignineketens nabootsen, te bestuderen. Een belangrijke bevinding was dat, in 
tegenstelling tot guaiacyl- of niet-fenolische syringylverbindingen, fenolische syringyl-
modelverbindingen vatbaar waren voor ongecontroleerde nevenreacties. Dit hoofdstuk 
biedt de basis voor een diepgaand begrip van het verschillende gedrag van syringyl- en 
guaiacyl-lignine onder acidolyse-omstandigheden. 

Hoofdstuk 6 was het resultaat van een productieve samenwerking met Susanna Monti, 
PhD en Giovanni Barcaro, PhD (CNR Research Scientists, Pisa). Hier hebben we niet-
fenolische guaiacyl en syringyl C2-lignine β-O-4 modelverbindingen gebruikt ((1-(3,4-
dimethoxyfenyl)-2-(2-methoxyfenoxy)ethan-1-ol, 1-G en 2-(2,6-dimethoxyfenoxy)-1-
(3,4,5-trimethoxyfenyl)ethan-1-ol, 1-S) om enkele mechanistische aspecten van het 
acidolysesysteem met ethyleenglycol (EG)-stabilisatie, die we eerder hebben ontwikkeld 
(DMC als oplosmiddel, EG als stabilisatiemiddel en zwavelzuur als katalysator) te 
onderzoeken met behulp van geavanceerde computer simulaties. De computer simulaties 
leverden een realistisch scenario van de interacties tussen de opgeloste stoffen (DMC, 
H2SO4, EG) en de lignine model verbindingen. Hierdoor konden we de unieke rol van 
zwavelzuur als protondonor en acceptor in het systeem verifiëren, evenals de 
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mogelijkheid van een directere route voor de vorming van C2-acetalen waarbij het C2-
aldehyde wordt overgeslagen. Bovendien, gaven de simulaties aanwijzingen voor de rede 
dat de syringyl-modelverbinding een lagere reactiviteit bleek te hebben in vergelijking 
tot de guaiacyl-verbinding. Dit werk zou de eerste stap kunnen zijn van een reeks verdere 
mechanistische studies. In feite kan dezelfde benadering worden toegepast op alle 
modelverbindingssystemen die in Hoofdstuk 5 worden gebruikt, inclusief de fenolische 
en complexere C3-modelverbindingen, waardoor meer inzicht kan worden verkregen in 
het verschil in reactiviteit tussen interne lignine β-O-4 motieven en dezelfde motieven 
aan het uiteinde van de lignine ketens, evenals fundamentele selectiviteit voor de C2- 
versus de C3-route. Bovendien kan deze aanpak het mogelijk maken om mechanistische 
vragen te beantwoorden over de rol van verschillende oplosmiddelen en katalysatoren 
door uitbreiding naar andere effectieve acidolysesystemen (bijv. 1,4-dioxaan as solvent 
en ook triflaatzuur en triflaatzouten als katalysatoren). 

Een van de belangrijkste vragen die onbeantwoord is gebleven, is het verschil in 
reactiviteit tussen G- en S-eenheden. Hoewel er meer informatie is verkregen in 
hoofdstuk 5 en 6, zijn de fundamentele mechanismen die dit kunnen uitleggen nog niet 
volledig ontrafelt. In toekomstige studies zal het daarom belangrijk zijn om ons eerdere 
onderzoek aan te vullen met drie parallelle benaderingen waarin het complexiteitsniveau 
geleidelijk toeneemt: 1) aanvullend β-O-4 dimeer ligninemodel-verbindingenonderzoek, 
aangevuld met computer simulaties; 2) het beruik maken van geïsoleerde structureel 
goed-gedefinieerde lignine en 3) verdere studies aan hardhoutlignocellulose. Deze 
benadering resulteerde al in het begrijpen van de acidolyse van zachthout beschreven in 
hoofdstuk 2 en 3, bijvoorbeeld bij het bestuderen van de EG-opname in het β-O-4-
motief. Voor de modelverbindingen zal het nuttig zijn om belangrijke tussenproducten 
(bijv. de guaiacyl- en syringylvinylethers) te synthetiseren om hun stabiliteit en 
reactiviteit te evalueren. Ook het in kaart brengen van de selectiviteit voor de C3- versus 
de C2-acidolyse-route zal buitengewoon belangrijk zijn om de bijdrage van de twee 
reactiepaden te bepalen, evenals de reactiviteit van de verkregen monomeren. Om dit te 
realiseren, kan dezelfde experimentele benadering worden gebruikt die beschreven is in 
Hoofdstuk 6, gecombineerd met computer simulaties, op alle modelsystemen die in 
Hoofdstuk 5 worden gebruikt. De meer realistisch weergegeven β-O-4-motieven (C3-
modellen) en de combinatie van interne als eind-groepen kunnen hierdoor diepgaand 
worden bestudeerd. Bovendien kunnen guaiacyl- en syringyl-β-O-4-lignine-oligomeren 
worden gesynthetiseerd om in meer detail te onderzoeken hoe de ketens breken onder 
acidolyse-omstandigheden. Dit maakt het mogelijk om te verduidelijken of de interne 
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groepen gemakkelijk gesplitst kunnen worden of dat een ‘unzipping’-mechanisme 
dominant is. Dit kan bijzonder nuttig zijn omdat wanneer lignine wordt geïsoleerd, de 
locatie van ketens in de structuur moeilijk nauwkeurig te bepalen is, zelfs als het β-O-4-
gehalte hoog is. Het zal interessant zijn om lignines te isoleren met toenemende 
syringyleenheden om na te gaan of er correlaties zijn met de opbrengst aan monomeren 
verkregen na depolymerisatie. Wat betreft het hardhout zelf, zou een vergelijkbare 
fractionering en analytische methodologie die in hoofdstuk 3 voor zachthout wordt 
toegepast, kunnen worden gevolgd. Dit zou een beter begrip moeten opleveren van het 
lot en de structurele kenmerken van de drie lignocellulosecomponenten (lignine, 
cellulose en hemicellulose). Deze studies zullen zorgen voor een uitgebreide en 
diepgaande kennis van het gedrag van guaiacyl en syringyl lignine bij acidolyse.  

Samenvattend biedt dit proefschrift een beter begrip van lignine-acidolyse, van het 
methodologisch ontwerp tot de beantwoording van zeer fundamentele vragen. Hoewel 
veel aspecten aan de orde kwamen in dit onderzoek heeft het tot en tal van nieuwe vragen 
geleid. Lignine is een ingewikkeld biopolymeer waarvan de structuur en reactiviteit verre 
van opgehelderd zijn. Lignine-acidolyse is een klassieke strategie, maar er moet veel 
verder onderzoek naar worden gedaan, vooral met de combinatie van de nieuwe 
stabilisatietoepassing, die ook in dit proefschrift zijn gepionierd, evenals de reactiviteit 
van zachthout versus hardhout en de rol van verschillende zuren in het mechanisme. Dit 
onderzoeksproject heeft me de kans gegeven om veel te leren, te genieten van en te 
worstelen met de complexiteit van lignocellulose, en om de kracht van interdisciplinair 
onderzoek te ervaren, wat volgens mij de sleutel is voor de mooie toekomst van de 
valorisatie van lignocellulose. 
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