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Összefoglaló / Summary 

A fák és növények szerkezeti integritását adó lignin a cellulóz után második leggyakrabban előforduló 

biopolimer a Földön. Fenilpropán szerkezeti egységekből épül föl, amelyek egymáshoz C-C és C-O-C 

kötésekkel kapcsolódnak. Napjainkban a papíripar melléktermékeként képződő technikai lignineket legtöbbször 

elégetik. A lignin értékesebb aromás vegyszerekké (pl. benzol-, toluol- és xilol-származékokká) vagy 

bioüzemanyagokká alakítható katalitikus depolimerizációval. CuMgAl kevert oxid (CuMgAlOx) katalizátort 

alkalmazva depolimerizáltunk technikai lignint szuperkritikus etanolban 300-380°C-on és 86 súly% maximális 

lignin monomer hozamot értünk el [1-3]. A fa biomasszában előforduló természetes lignin több C-O-C éter 

kötést tartalmaz, mint a technikai lignin, ezért előbbi valorizálási kondíciói enyhébbek lehetnek. Kifejlesztettünk 

egy újszerű, egy reaktorban lejátszódó katalitikus folyamatot, amelyben a fa biomassza kisszámú mono-aromás 

vegyületté és folyékony üzemanyag komponenssé alakult (cellulózban gazdag szénhidrátok mellett). Egy tandem 

fém-triflát és Pd/C katalitikus rendszert és metanol oldószert használtunk alacsony (160-200°C) hőmérsékleten 

és 54 súly% maximális lignin monomer hozamot értünk el [4-5]. A lignin monomer származékok oxigén 

tartalmát tovább kell csökkenteni aromás jellegük megőrzése mellett. Ezt a célt úgy értük el, hogy a már bevált 

CuMgAlOx katalizátort Ni-tartalmú katalizátorokkal kombináltuk [6]. A CuMgAlOx – Ni2P/SiO2 katalizátor 

keverék bizonyult a leghatásosabbnak; 340°C-on 53 súly%-os lignin monomer hozamot értünk el, ugyanakkor az 

aromás termékek oxigénmentesítése közel teljessé vált (83 % hidrodeoxigénező szelektivitás mellett). 

 

Lignin - after cellulose – is the second most abundant biopolymer on Earth derived from wood and plants and 

provides their structural integrity. It is composed of phenylpropane units linked to each other by C-C and C-O-C 

bonds. Currently most technical lignins are burned as by-products of the pulping industry. Lignin can be 

valorized by catalytic depolymerization to valuable aromatic chemicals (e.g. benzene, toluene and xylene (BTX) 

derivatives) or to biofuels. We effectively depolymerized technical lignin over a CuMgAl mixed oxide 

(CuMgAlOx) catalyst in supercritical ethanol at 300-380°C up to 86 wt% lignin monomers yield [1-3]. Native 

lignin in woody biomass consists of more C-O-C ether bonds than technical lignin, therefore its valorization 

conditions can be milder. We have developed a novel one-pot catalytic conversion of woody biomass into a 

limited number of mono-aromatics and liquid fuel components (beside cellulose-rich carbohydrates) by a tandem 

metal triflate and Pd/C catalyst system under mild (160-200°C) conditions in methanol solvent and reached up to 

54 wt% lignin monomers yield [4-5]. It is desirable to lower the oxygen content of lignin monomers but keeping 

their aromatic character. We reached this goal by combining our CuMgAlOx catalyst with Ni-based co-catalysts 

[6]. Mixing CuMgAlOx with Ni2P/SiO2 proved to be effective in increasing the lignin monomers yield to 53 wt% 

at 340°C, whilst at the same time we got nearly complete (83 %) hydrodeoxygenation selectivity of the aromatic 

products [6]. 
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