
Abstract 
  
 In this work, the main objective was to produce vanillin from the Kraft lignin 
present in the black liquor of the pulp and paper industry. Vanillin is one of the most 
popular flavouring agents in food industry and its wide range of application also spreads 
to the fields of perfumery and pharmaceutical intermediates. 

Batch experiments of lignin oxidation were performed with the purpose of 
determine the vanillin yield obtained with the Kraft lignin supplied by Westvaco Co., 
and compared to the results achieved in previous studies. The vanillin yields obtained 
were around 3.5% of the initial lignin mass – in extreme oxidative conditions it is 
admitted that a maximum of only 13% of the lignin mass can be converted into vanillin 
– which is approximately half of the levels achieved by Dr. Álvaro Mathias. This fact 
supports the idea that the lignin available for this work is different, leading to an 
adjustment in the values of two parameters of the original kinetics of lignin oxidation 
already developed at the LSRE. 

A complete setup to promote the lignin oxidation with oxygen, in continuous 
mode, was designed and constructed during this thesis. The heart of this apparatus is a 
bubble column reactor with a capacity of 8 liters, and it is prepared to work in very 
alkaline media with temperatures up to 170ºC and pressures up to 15 bar. This reaction 
unit was also filled with three modules of Mellapak 750.Y structured packing from 
Sulzer Chemtech (Switzerland).  

To evaluate the performance of the continuous gas-liquid reactor regarding the 
vanillin yield, experiments of Kraft lignin oxidation and vanillin oxidation were 
performed in two different configurations – empty column (BCR) and column filled 
with structured packing (SPBCR). In this experimental work, the effect of the liquid 
flow rate, oxygen partial pressure and gas flow rate was studied within the setup 
operation limits. For the lignin oxidation, the highest value achieved for the vanillin 
concentration in the outlet stream was 0.89 g/l (11.4% of a complete lignin oxidation). 
When compared to the BCR configuration, the structured packing enhanced the oxygen 
mass transfer to the liquid, although only a small increase in the volumetric mass 
transfer coefficient was observed (1.35 times). 

A mathematical model to describe the continuous reactor was developed, and 
simulation studies on the influence of the operating conditions were performed to 
improve the levels of vanillin yield achieved in the experimental work. The best result 
for the steady state vanillin concentration in the exit stream was 1.8 g/l, which is 23% of 
a complete lignin oxidation and 85% of the maximum levels obtained in the batch 
reactor for the same lignin source. The respective set of conditions is: liquid flow rate of 
10 l/h; set point of the thermostatic bath of 433 K; oxygen partial pressure of 10 bar; 
total pressure of 10 bar; and gas flow rate of 40000 mlNTP/min.           

 
 
 
 
 
 



Resumo 
  
 O principal objectivo deste trabalho foi a produção de vanilina, a partir da 
lenhina Kraft presente na corrente de licor negro da indústria de pasta de papel. A 
vanilina é um dos aromatizantes mais populares da indústria alimentar, mas a sua vasta 
gama de aplicação também abrange as áreas da perfumaria e intermediários para 
produtos farmacêuticos.  
 Foram realizadas experiências de oxidação de lenhina, em reactor fechado, com 
o propósito de determinar o rendimento de vanilina obtida a partir da matéria-prima 
fornecida pela Westvaco Co., e comparar esse valor com resultados de estudos 
anteriores efectuados para diferentes lenhinas. Foi obtida uma conversão de 3.5% da 
massa inicial de lenhina em vanilina – em condições extremas de oxidação, admite-se 
que, apenas 13% da massa de lenhina se poderá converter em vanilina – cujo valor é 
aproximadamente metade dos níveis atingidos por Álvaro Mathias. Este facto suporta a 
ideia de que a lenhina disponível para este trabalho é diferente da utilizada 
anteriormente no LSRE, o que levou a um ajustamento de dois parâmetros da cinética 
de oxidação de lenhina neste trabalho. 
 Durante esta tese foi projectada e construída uma instalação completa para 
promover a oxidação de lenhina com oxigénio, em modo de operação contínuo. O 
coração desta instalação é uma coluna de borbulhamento com uma capacidade de 8 
litros, que está preparada para trabalhar em meios fortemente alcalinos, com 
temperaturas e pressões que poderão ir até aos 170ºC e 15 bar, respectivamente. Foram 
também colocados, no interior desta unidade de reacção, três módulos de enchimento 
estruturado do tipo Mellapak 750.Y da Sulzer Chemtech (Suiça). 
 Para avaliar o desempenho do reactor em contínuo foram efectuadas 
experiências de oxidação de lenhina Kraft e de oxidação de vanilina, para duas 
configurações diferentes do reactor – coluna vazia (BCR) e coluna preenchida com 
enchimento estruturado (SPBCR). Neste trabalho experimental foram estudados os 
efeitos do caudal de líquido, pressão parcial de oxigénio e caudal de gás, dentro dos 
limites de operação da instalação. Nas experiências de oxidação de lenhina, a 
concentração de vanilina mais alta, obtida na corrente de saída do reactor, foi de 0.89 g/l 
(11.4% de uma oxidação completa de lenhina). Comparando os resultados obtidos para 
as duas configurações do reactor, verifica-se que o enchimento estruturado melhora a 
transferência de oxigénio para o líquido, apesar de se observar um pequeno aumento no 
respectivo coeficiente de transferência de massa. 
 Foi desenvolvido um modelo matemático para descrever o reactor gás-líquido, e 
foram também efectuadas simulações para estudar a influência das principais condições 
operatórias, de modo a melhorar os valores atingidos no trabalho experimental, em 
termos de produção de vanilina. O melhor resultado destas simulações, relativamente à 
concentração de vanilina na corrente de saída do reactor, foi de 1.8 g/l, o que representa 
23% de uma oxidação completa de lenhina, e 85% do máximo obtido para a mesma 
fonte de lenhina no reactor fechado. Para obter este resultado as condições operatórias 
são as seguintes: 10 l/h de caudal de líquido; banho termostático a 433 K; 10 bar pressão 
total de gás (utilização de oxigénio puro); 40000 mlPTN/min de caudal de gás. 
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