
Abstract 
 

The general objective of the thesis was to study the removal of phenolic species from 

effluents and from Kraft lignin oxidation process by adsorption, ion-exchange and 

membrane processes. 

Adsorption of phenol, salicylic acid and p-nitrophenol from aqueous solutions onto 

polymeric resins (Sephabeads SP206 and SP207, Amberlite XAD16 and Duolite S861) 

and activated carbon (Filtrasorb F400) was studied. Batch equilibrium experiments were 

carried out at three different temperatures (293, 310 and 333 K) and equilibrium data 

fitted by the Langmuir isotherm. In order to ascertain the fixed bed implementation of the 

adsorbents, adsorption runs were carried out at laboratory scale and the effects of 

temperature and flow-rate were addressed. The linear driving force (LDF) approximation 

was used to predict the adsorption kinetics and simulate experimental breakthrough 

curves. Parametric pumping is an innovative technology that allows removing phenolic 

compounds from waste solutions to be recovered and recycled. Polymeric resin 

Sephabeads SP206 was the better adsorbent studied in this work for the recovery 

and/or purification of liquid streams containing phenol, salicylic acid and 4-nitrophenol by 

adsorptive parametric pumping. Different operating conditions were used in an 

automated pilot plant and experimental results compared to those simulated using 

home-made package. 

Adsorption of synthetic vanillin onto non-ionic polymeric resins Sephabeads SP206 by 

using static and dynamic approach has been investigated. The impact of sodium 

hydroxide on the adsorption of vanillin was investigated and for this purpose, the 

modified Langmuir model of isotherm has been used. Increasing concentration of 

sodium hydroxide has significantly reduced the adsorbed amount of the vanillin onto 

polymeric adsorbent SP206. The mathematical model includes linear driving force for 

intraparticle mass transfer and reaction in liquid phase for the system vanillin/sodium 

hydroxide. 

The membrane ultrafiltration process particularly focused to recovery of vanillin from 

Kraft lignin oxidation products. This process is considered as the first step of the vanillin 

recovery process. During the ultrafiltration process the vanillin as low molecular weight 

species is withdrawn in the permeate stream. For this purpose tubular ceramic 



membranes with different cut-offs: 1, 5, 15 and 50 kDa were selected and their 

performances compared. The influence of the lignin and vanillin concentration and pH of 

the feed mixture on the ultrafiltration process has been investigated as well. The 

mathematical model that considers concentration polarisation and gel layer formation 

phenomena has been developed to predict the flux decline during the ultrafiltration 

process. 

The recovery of vanillin obtained in the oxidation of Kraft lignin process in alkali medium 

(pH 12-13) by using ion-exchange process with neutralization reaction in presence of a 

buffer solution (vanillate/vanillin) was studied. A set of batch equilibrium experiments 

(uptake curves) has been evaluated in order to obtain the concentration evolution of the 

vanillin, vanillate species and pH with time until equilibrium between liquid and resin 

phase is established. The fixed bed ion-exchange Na+ / H+ has been analyzed at 

laboratory scale and the evolution of vanillin, vanillate and pH was studied. A 

mathematical model developed for both batch and fixed-bed systems consider 

intraparticle diffusion controlled neutralization of the cationic resin by the system 

vanillin/NaOH. The model predicts the curves evaluated by batch experiments and 

breakthrough and elution curves obtained from fixed bed experiments. 
 

 

Resumo 
 

O objectivo da tese é o estudo da remoção de compostos fenólicos de efluentes e do 

processo de oxidação de lenhina Kraft através de processos de adsorção, permuta 

iónica e membranas. 

A adsorção de fenol, ácido salicílico e p-nitrofenol em soluções aquosas sobre resinas 

poliméricas (Sephabeads SP206 and SP207, Amberlite XAD16 e Duolite S861) e 

carvões activados (Filtrasorb F400) foi estudada em sistema descontínuo e de leito fixo 

a três temperaturas diferentes (293, 310 e 333 K) e ainda analisada a influência do 

caudal usando um modelo de força motriz linear. 

A bombagem paramétrica é uma tecnologia avançada que permite a remoção de 

compostos fenólicos de efluentes que podem então ser recuperados e reciclados. A 

resina polimérica Sephabeads SP206 mostrou o melhor desempenho na purificação de 



caudais líquidos contaminados com fenol, ácido salicílico e 4-nitrofenol. Experiências 

foram realizadas em uma unidade piloto automatizada usando diferentes condições 

operacionais. Os resultados experimentais foram comparados com os resultados 

obtidos através da simulação do processo. 

A adsorção de vanilina sintética em resinas não poliméricas (Sephabeads SP206) foi 

estudada em condições estáticas e dinâmicas. O efeito da concentração de hidróxido 

de sódio sobre a adsorção da vanilina foi também investigado e, nesta análise, 

isotermas de Langmuir modificadas foram empregadas. O aumento da concentração de 

hidróxido de sódio acarretou uma redução substancial das quantidades de vanilina 

adsorvida sobre o adsorvente polimérico SP206. O modelo matemático usado inclui a 

aproximação de força motriz linear para a transferência de massa intraparticular para o 

sistema de vanilina/hidróxido de sódio. 

Este trabalho também apresenta o estudo do processo de ultrafiltração voltado para a 

recuperação da vanilina da lenhina degradada proveniente do processo de oxidação da 

lenhina Kraft. Este processo com membranas é considerado o primeiro passo na 

recuperação da vanilina. Durante o processo da ultrafiltração, a vanilina bem como 

outras espécies de baixo peso molecular são retiradas na corrente de permeado. Neste 

estudo, membranas de cerâmica tubulares com diferentes cut-offs (1, 5, 15, e 50 kDa) 

foram empregadas e seus desempenhos comparados. A influência do pH e da 

concentração de lenhina e de vanilina no processo de ultrafiltração foi também 

analisada. Um modelo matemático que considera a polarização e a formação de uma 

camada de gel sobre a superfície da membrana foi desenvolvido para prever o declínio 

do fluxo do permeado durante o processo de ultrafiltração. 

A obtenção da vanilina proveniente da oxidação da lenhina Kraft em meio alcalino (pH 

12-13) usando processos de permuta iónica com reacções de neutralização na 

presença de uma solução vanilato/vanilina com pH controlado foi também objectivo 

deste trabalho. Experiências em sistema descontínuo e de leito fixo foram realizadas. O 

modelo matemático desenvolvido tanto para o sistema batelada como para o sistema 

de leito fixo considera a difusão intraparticular a etapa controladora da permuta iónica 

na resina catiônica para o sistema vanilina/hidróxido de sódio. O modelo permite 

predizer a evolução das espécies vanilina, vanilato de sódio e pH em função do tempo. 


