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j- ATOMIC ENERGY OF CANADA LIMITED, te Ottawa, Ontario,
; Canada.

Werkwijze voor het bereiden van een alkalimetaalhydride.

De uitvinding heeft betrekking op de ber.eiding van al- 
kalimetaalhydriden en meer in het bijzonder op een werkwijze voor 
het bereiden van alkalimetaalhydriden, behorende tot de kalium- 1 

; en natriumhydriden» op een eenvoudige en economische wijze onder’ 
toepassing1 van goedkope reagentia? welke werkwijze op continue 
wijze bij lage temperatuur kan worden uitgevoerd. Volgens een bij
zonder aspect van de uitvinding wordt een werkwijze verschaft 
voor het zuiveren van een katalytische uitwisëêlingsvloeisiof, 
die gebruikt wordt bij de deuteriumverrijking, waarbij volgens 
de uitvinding als tussentrap de bereiding van eën alkalimetaal
hydride wordt toegepast.

Alkalimetaalhydriden zijn inNde chemische industrie van 
groot belang, omdat zij onder andere bruikbaar zijn als reductie- 
middelen, als uitgangsmaterialen voor de bereiding van complexe 
hydriden, als basische katalysatoren voor condensatiereacties en 
als componenten van katalysatorsystemen voor de polymerisatie 
van alkenen.

! Alkalimetaalhydriden zijn reeds uit de elementen be
reid. Eveneens zijn methoden bekend voor de bereiding van de hy
driden uit de oxyden, carbonaten, hydroxyden, carbiden, nitrastenS
en amiden. Deze processen zijn echter vrij kostbaar» verlopen 
traag en vereisen zuivere reagentia, terwijl in vele gevallen een 
partiële dissociatie van de produkten optreedt bij de hoge tem- ■ 
peraturen, die voor de bereiding daarvan worden toegepast.

Volgens dé uitvinding wordt nu een werkwijze verschaft: 
voor het bereiden van alkalimetaalhydriden behorende tot de na- : 
trium- en kaliumhydriden, die op eenvoudige wijze bij omgevings
temperaturen kan worden uitgevoerd onder toepassing van goedkope! 
reactiecomponenten, terwijl bovendien een zuiver produkt wordt 

- verk r e g e n .



Volgens de uitvinding werd nu gevonden» dat alkalime- } 
taalhydriden, behorende tot natrium-* en kaliumhydriden, op een- • 
voudige en gemakkelijke wijze kunnen worden bereid bij omgevings- I 
temperaturen en verder in zuivere vorm volgens gebruikelijke tech
nieken kunnen worden afgescheiden van een moederloog, die verkre-> 
gen wordt door absorptie van gasvormige waterstof onder verhoogde 
druk in een mengsel van.alkylmonoaminen met een klein aantal kool
stof atomen en alkalimetaalalkylamiden, die uit de aminen worden 
gevormd. " ;

Volgens de uitvinding wordt daarom een werkwijze ver- j

schaft voor.het bereiden van een alkalimetaalhydride, behorende ,
\ ' :

tot natrium- en kaliumhydriden, waarbij waterstof tmder verhoogde
druk wordt geabsorbeerd in een mengsel van ten minste één al.kyl-'
monoamine met een klein' aantal koolstofatomen. en e-en alkalimetaal-
alkylamide van tén minste fén van deze aminen.

De uitvinding wofdt nader beschreven, aan- de hand van de
bijgaande tekeningen, waarin >'

fig. 1 een beeld in dwarsdoorsnede toont van een druk-j
inrichting voor het uitvoeren van de ontzetting; !

fig. 2 een sc'hematisch fabrieksdiagram toont, waarbij :
,  I

de reactie wordt toegepast voor de regenerering van een kataly- |
-tische uitwisselingsvloeistof; en !

fig. 3 een grafiek toont, waaruit de oplosbaarheid van
kaliummethylamide in methylamine als een functie van de druk \
blijkt., |

Aangenomen wordt, dat de reactie, die bij de werkwijze |
volgens de uitvinding optreedt, verloopt volgens de volgende al-i
gemene vergelijking:

+ H2 .... —  M H  + l

waarin M het alkalime'taal en.HNd^ het amine voorstellen. j. 
Volgens de uitvinding werd meer in het bijzonder gevonden, dat : 
het alkalimetaalalkylamide en waterstofgas: in evenwicht kunnen : 
worden gebracht met vast alkalimetaalhydride en alkylamine.

Het alkylmonoamine bevat 1 - k koolstofatomen, bij voor
keur 1 - J koolstofatomen.in elke alkylgroep. In het bijzonder



is de alkylgroep een methylgroep. De monoalkyImonoaminen met een 
klein aantal koolstofatomen verdienen in het bijzonder de voor- 
keur.' Hiervan kan methylamine in het bijzonder v/orden genoemd.
Het alkalimetaal,' dat voor de bereiding van het hydride wordt 
gebruikt, is hetzij natrium hetzij kalium. Kalium verdient in ' 5
het bijzonder de voorkeur voor het bereiden van kaliumhydride 
onder toepassing van methylamine als amine. De reactie verloopt, ; 
naar wordt aangenomen, volgens de volgende vergelijkingr

CH,NHK + H„ .-—  ̂ CH„NH„ KH(vast) ;p ^ — ----------  5 d

Het kaliumhydride evenals het natriumhydride slaat als een fijn 10
verdeelde disperse vaste stof met een grote zuiverheid neer en
kan volgens gebruikelijke technieken worden verzameld, zoals door:
filtratie, bèzinking in'-*bakken of schotels of door" centrifugeren.
Het afgescheiden hydride kan dan van het amine worden bevrijd
door wassen met inerte oplosmiddelen, zoals verzadigde koolwater- 15

stoffen, dialkyletherstetrahydrofuran, dioxan en' trialkylaminen.
De werkwijze volgens de uitvinding moet onder een ver

hoogde waterstofdruk worden uitgevoerd om een absorptie van de Wet'S
terstof in het mengsel en de vorming van hot alkalimetaalhydridQ ' 
te bereiken. Slechts matig verhoogde waterstofdi'ukken aijn echter • SO. 
noodaakolijk. ïh tie buuyi; van de bovönafc.e dpukgj?ens-is de optu’engtffc 
aan alkalimetaalhydride vrijwel kwantitatief.

Zoals uit Voorbeeld III zal blijken bedraagt de onder
ste drukgrens voor de kaliumhydrideprecipitatie bij -28°C onge- :

2veer ? kg/cm , waarbij ^venwel moet worden opgemerkt, dat de op- 25
brepgst onder deze druk slecht is. Bij partiële waterstofdrukken■ 
van meer dan 56 kg/cm wordt bij verdere verhoging- van de druk 
slechts een geringe verbetering van de opbrengst bereikt. De 'werk
wijze volgens de uitvinding wordt daarom op geschikte wijze uit-
gevoerd onder een druk van meer dan 14 kg/cm bij een tempera
tuur van 25°C en bij voorkeur onder een druk van 35 - 105 kg/cm 30

bij een temperatuur van 25°C. . *
Het zal duidelijk zijn, dat, daar de reactie reversibel; 

is en de vorming van het alkalimetaalalkylamide onder lage water
stof drukken wordt begunstigd, een geschikt hoge waterstofover- 
druk in stand moet wórden gehouden tijdens het verzamelen en 35



'wassen van het neergeslagen ; vaste alkalimetaalhydride,
De werkwijze volgens de uitvinding kan bij elke ge

schikte' temperatuur worden uitgevoerdj omdat, zoalé.uit fig. 3 j  

aan de hand van Voorbeeld III zal blijken, de temperatuur slechts 
een gering effect bezit op de precipitatie van het’hydride en dat
in het bijzonder onder parti'e’le waterstof drukken vin ongeveer 

270 kg/cm nagenoeg geen temperatuureffeet optreedt. Onder lage :
2drukken, bijvoorbeeld drukken van 7 - 2 1  kg/cm , wordt de hydride 

precipitatie door lagere temperaturen begunstigd. De temperatuur; 
dient natuurlijk boven hét smeltpunt van het amine te liggen, 
welk smeltpunt voor methylamine -92>5°C bedraagt» terwijl de bo-: 
venste temp'eratuurgrens ‘tot op zekere hoogte beperkt wordt door ; 
de' thermische stabiliteit vdn de alkalimetaalalkylamide/amine- ; 
oplossing* Zo bezit bijvoorbeeld kaliummethylamide in methyl» : 
amine een halfwaardetijd van 5 uren bij een temperatuur van 100°C, 
De temperatuur bij de werkwijze wordt daarom op geschikte wijze 
binnen het traject boven ongeveer -80°C tot bijvoorbeeld ongeveer 
50°C en bij vo'orkeur binnen het traject van 0°C tot kamertempera
tuur gehouden. ' ^ ' :

De concentratie van het alkalimetaalalkylamide in het i 

amine is niet kritisch én bépaalt de opbrengst aan alkalimetaal- ■ 
hydride. In het algemeen verdient het de voorkeur, dat de amine-; 
oplossing met betrekking tot het alkalimetaalalkylamide verzadigd 
is en meer in het bijzonder, dat een overmaat alkalimetaalalkyl-^ 
amide aanwezig is, zodat het in vaste vorm in het mengsel aanwe-: 
zig is, waardoor het vaste alkalimetaalalkylamide in vast alkali* 
metaalhydride.wordt omgezet.

Zoals blijkt uit fig, 3 bij Voorbeeld III bedraagt de ; 
minimale concentratie kaliummethylamide in een methylamine- :
oplossing, waaruit kaliumhydride onder een partiele waterstof- 
druk van 70 kg/cm zal. neerslaan 1 0,1 ramol/g van de oplossing ■ 
(0,3 mol.%). Bij deze geringe concentratie is de opbrengst zeer ; 
klein. Daar onder een gegeven druk dezelfde hoeveelheid kalium- . 
methylamide in oplossing zal blijven ongeacht de aanvankelijke 
concentratie,zal,naarmate de aanvankelijke concentratie hoger is, j 
de opbrengst bij een discontinue uitvoering hoger zijn.



De bovenste concentratiegrens wordt in verband met dé stoechiome- 
trie van de reactie gewoonlftk vastgelegd op 50 raól,% amide in 
amine. Dit geeft in def meeste gevallen aanleiding tot een brij 
en niet een oplossing, maar dit is voor de uitvoering van de 
werkwijze gewenst. De 'concentratie van het alkalimetaalalkyl- 
amide in het amine bedraagt op geschikte wijze 1 - 50 mol,% en bij 
voorkeur k - 30 nrol.$ alkalimetaalalkylamide in amine afhankelijk 
van het bepaalde toegépaste metaal en bepaalde toegepaste amine.

De uitvinding zal onderstaand nader worden beschreven ; 
aan de hand van de volgende voorbeelden in combinatie met fig. 1 ; 
tot 3 van, de bijgaande tekeningen, waarin fig. 1 een beeld in ' 
dwarsdoorsnede toont door een inrichting, die toégepast wordt b$; 
de werkwijze.-zoalvs-besp|hr.even,'in • Y.o.oi'beeld X.,.Fig.• 2 toont ,jeen 
schematisch beeld van :.een .inrichting. 'Voor. het, :gel3ruik bij . het 
regenereren van,.,een ,kataly,tis.che uitwiss.elingsvlo.eis.tof voor de 
deuteriumverrijking-volgens. e.ea ver.der, aspect-vvan de .uitvinding., ; 
terwijl.fig..-3 een grafiek toont,, waaruit de-.oplosbaarheid van. j 

kaliummethylamide in .me.thylamine..als .een func.tie.van de partiële!
N ■waterstof druk blykti Het , zal duidelijk .zijn, .dat de volgende voor

beelden. .alleen,'ter ■ toelichting, ,dien,en. en geen beperking inhouden. 
Voorbeeld I

>J3en- g.ehee.1,,,open ,316 iSjS,.autcclaa£.-,1/L-me.t-'een.;,capaciteit '
. van,-300 nrl -.werd., op. .-zodanige wij zei.gemodificeerd n(v?rgelijk fig. 1),
, dat-e.en-kaliiimffl.ethylaraide-op'lossing',en n:.hexaan ;als. wasvloeistof 
. in de 'autoclaaf,..11'.konden worden,,gebracht .zqn̂ er. ,ee,n fijn. 'gesin- . 
■tefrd ,gl,asfilter* 12, :te passeren,»-, id&t,.bevestigd, fffts ;a,an,een. .dompel- 
buxs ■ . 1 3 - 1 - . .  * .  , , -  ^ ^ , i  ,ri~,, , ï . , ,  n ..r, /■]r i n  >•

Een kaliurame:thylamide,-p.plo,s£iing' Co,50,/tmol/g„oplossing,* 
130 ml.,.86 ,.5 'g).v 'di,e,-43, mm.ol kaliummethy;laraide nb$jv<at.te,,. .werd via 
een buis 1 4 -met,'.een uitwendig?-..diameter.-van, nv;La,,aanslui
ting A na . .het.. evacueren...van :de.'.autoclaaf ̂ viav,aansJjUi.ting, C.in ; 
de autoclaaf gebracht, gevolgd, door :het. <>pni.euw,,,vullen, .van. >d.e ,., : 
autoclaaf met waterstof-tot 'êen-overdruk...van,.2,1. kg/cm. . De auto
claaf 11 werd daarna bij 'kamertemperatuur.-met, waterstof onder,

2e.en overdruk van 70,87 kg/cm gebracht. Ka-het schudden daalde de
2druk tot'een. overdruk-van ,6-4,26 kg/c-m D.e, idru^ w,e,rdnd,a.arna..opnieuw

V , ............................. "V -s > -  • )  < ’ ;V*-i TV «• • -- y r '  ,••!•»> 1 - - ( - ■ ’ • *, t r  •• ’ « • -A i » - , 1
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! op een overdruk van 70,31 kg/crn̂  ingeste ld, waarna de overdruk
' ' 2, i ; door de waterstofabsorptie opnieuw daalde nu tot 69,32 kg/cm ;
i' (na verloop van ongeveer "één uur). De druk in. de autoclaaf werd

a 2 ■ opnieuw verhoogd tot een overdruk van 70,31 kg/cm , waarna men de 
*' r- '' autoclaaf gedurende de nacht liet staan, waarbij de'overdruk daal- 
; de tot 69,18-kg/cm^» In het systeem werden geen lekken vastge- 
i' steld. De totale drukval*in de vrije ruimte van 200'ml (systeem- ;
; volume van. 330 ml) kwam óverêen met de absorptie van 70 mmol water» 
| stof.. ‘
i De reactie-autóclaaf 11 werd verbonden met een filtraat-• ‘ 
i opvangvat (niet weergegeven), dat dan met waterstof onder een 
l ' p
.; overdruk van. 61,52 kg/cm werd gebracht. Het reactiemengsel werd 1 •>

afgefiltreerd door de vloeistof door het glasfilter' 12 te blazen : 
i in de ringvormige ruimte en vervolgens via aansluiting B naar het 
; opvangvat. Het vereiste drukverschil werd verkregen door water- ;
; stof toe te voeren aan de reactie-autoclaaf 11 en/of waterstof te 
! verwijderen uit het opvangvat. Het residu, dat in de reactie- 
; autoclaaf achterbleef, werd op dezelfde wijze driemalen met tel- ;
‘v kens 100 ml n.hexaan gewassen. Drukverschillen tot zelfs 3s3 kg/j
• 2cm waren vereist, wanneer de wasvloeistof door het dichtgeslagen
filter werd geblazen. De totale overdruk van het systeem werd

’ 2■ tijdens de filtratie en het wassen tussen 49 en 77 kg/cm gehou- j
j den. • ■ ’
j De reactie-autoclaaf 11 werd vervolgens ontkoppeld en
i ontlucht, waarna het resterende oplosmiddel C13 g) in vacuo werd ! 
r - f

verwijderd’. Het residu werd gedurende één uur in vacuo gehouden ;*
\ om de laatste sporenhoeveelheden oplosmiddel te verwijderen. !
\ De autoclaaf 11 werd daarna met argon onder een overdruk van 2,1 |
; kg/cm gebracht, waarna het deksel 15 op de opening werd losge- ; 
maakt en het produkt in glasampullen werd overgebracht voor -che- i

• - '
mische analyse, waarbij drie. buizen voor het maken van Debye- I 

; Scherrer-röngenpoederdiagram werden gevuld. Soortgelijke monsters1; 
j. van aufentiek kaliumhydride werden voor vergelijkende analyse ge- ;
1 reed gemaakt. ïïit alle resultaten bleek duidelijk, éat het residu i 
r uit kaliumhydride bestond zonder enige waarneembare hoeveelheid 
‘ kristallijne verontreiniging. "



Voorbeeld II • ;
Een monster van een kaliummethylamide-oplossing in me

thylamine, die 43 mmol kaliummethylamide bevatte,, werd aan een 
partiele waterstofdruk van 66,8 kg/cm bij een temperatuur van 
25°C blootgesteld in een autoclaaf, die een intern filter aan de 
onderzijde van een dompelbuis bevatte. De overwögeiul© hoeveol** 
heid van de moederloog werd afgevoerd via het filter en de dom- 
polbuis ondor een reactie-overdruk van 70,31 k&vcm ’» waarbij hot 
no er slug in. do auto o laai achtei'bleef,, Het .vesl.du werd üx'.l̂ wa.b?» 
met n.hexaan gewassen, waarna de resterende wasvloei^tof werd af* 
gedestilleerd en.de laatste sporenhoeveelheden oplosmiddel door 
evacueren werden verwijderd. De autoclaaf werd in'een argonatmos^- 
feer geopend, waarna het vaste materiaal (1,4 g = 35 mmol) werd 
verwijderd. Een monster van de vaste stof werd aan een röntgen- 
poederdiffractie-analyse onderworpen. Bij vergelijking met de 
rontgendiffractie-analyse van een authentiek monster van kalium
hydride bleek het, dat de uit de oplossing van kaliummethylamide 
in methylamine neergeslagen vaste stof kaliumhydride-was. Moge- ; 
lijk aanwezige verontreinigingen waren hetzij niet-kristallijn het̂ - 
zij aanwezig in een onvoldoende hoeveelheid om te worden waarge-r
nomen. ;i
Voorbeeld III

De oplosbaarheid van kaliummethylamide in methylamine ; 
werd bepaald onder oplöpende partiele waterstofdrukken bij tem
peraturen van -28°C, 0°C, 25°G en 50°C teneinde hét effect van r 
de temperatuur en de druk op de precipitatie van kaliumhydride 
uit deze oplossingen tè bepalen. De verkregen resultaten zijn 
samengevat in fig. 3.
Voorbeeld IV

Een oplossing van natriummethylamide in methylamine
*• 2(0,26 meq Na/g) werd aan een partiele waterstofdruk van 70 kg/cm

onderworpen sn na hst bereiken van het evenwicht bij kamertempe
ratuur afgefiltreerd. Het filtraat bevatte 0,07 raeq ïïa/g, waaruit 
bleek, dat 0,19 meq Na/g in de vorm van natriumhydride was neer
geslagen:

NaHNCH, + I L  *■-----------NaH I + ÏÏ.NCBL3 2 -----7 2 3 ;



De werkwijze; t-olgens de uitvinding volgens welke een \
: - zuiver alkalimetaalhydride tkan worden bereid en die bovendien I
i reversibel is, is volgens een bepaald aspect van dé uitvinding j
| Vin het bijzonder van toepassing op de zuivering van mengsels van ,
| alkalimetaalalkylamiden‘'in .aminen, die verontreinigingen bevatten
j in het bijzonder bij toepassing daarvan op katalytische uitwisse-
; lingsvloeistoffen bij d^uteriumverrijking. Deze1 uitwisseliiigs-
; vloeistoffen zijn op gëwen^te wijze zuiver, maar tengevolge van
j de thermolyse tijdens het d'éuteriumverrijkingsproces raken zij
I verontreinigd met thermische ontledingsprodukten, Zo geeft bij- j
; voorbeeld de deuteriumverrijking volgens het waterstof-kaliumme- ;
! thylamide-methylamine-pi’oces aanleiding tot een langzame ontle- ;
j ding van de kaliummethyiaaidekatalysator onder vorming van een ,
i aantal produkten, in het bijzonder N,N'-dimethylformamidine, '

' i ' • ’ t■ De ontledingsprodukten moeien tijdens de uitvoering van het pro-i
; ces worden verwijderd om een geschikte katalysegraad in stand te 

houden. Het onzuivere rtiengsel kan volgons do uitvinding aan sen !
hoge waterstofoverdruk tobden onderworpen om alkalimetaalhydridej

• t

in een zuivere disperse.vaste vorm neer^te slaan, dat uit de moe
derloog kan worden geïsoleerd' en met zuiver amine kan worden ge-j 
mengd om het alkalimetaalami.de te regenereren onder afgifte van !

! waterstof om op deze wijze een gezuiverd mengsel tè verkrijgen, i
i ' i

: Het zuivere: amine kan worden verkregen door zuivering, op ge- .1
schikte wijze door- destillatie, van het amine inde moederloog,

j waaruit het alkalimetaalhydride is afgescheiden. In het geval van
. de bovenvermelde onzuivere katalytische uitwisselingsvloeistof : .

van kaliummethylamide m  methylamine kan dus door verwijdering 
van een gedeelte van dë katalytische oplossing en blootstelling !

. • - ;, daarvan aan een hoge waterstofoverdruk het kaliummethylamide tot 
; omzetting worden gebraèht en geprecipiteerd in de vorm van fijn .
; verdeeld dispers kaliumhydride, dat bij voorkeur verzameld wordt; 

door centrifugering onder eTen waterstof druk van ongeveer ?0 kg/
■ p »cm . De waterstofdruk wordt- dan verlaagd, waarna het methylamine :
! •! door strippen van de moederloog wordt verwijderd, zodat als resi-- 
: du ontledingsproduktenachterblijven en het methylamine wordt ge-,
t recirculeerd naar het vaste kaliumhydride. Het methylamine rea- :! )



geert-mét het kaliumhydride onder vorming van kaliummethylamide, 
dat gebruikt wordt voor het ten dele aanvullen van de katalysa
tor, die door ontleding bij het deuteriumverri jki’ngsproces ver
loren is gegaan.

Zoals meer in het bijzonder in fig. 2 is aangegeven 
wordt een katalytische oplossing als spoelstroom (A) afkomstig 
van het deuteriumverrijkingsproces» die kaliummethylamide en 
thermische ontledingsprodukten daarvan bevat, in het bijzonder ' 
het kaliumzout van NjN’-dimethylformamidine als een oplossing 
in methylamine in'contact gebracht met waterstof önder een hoge 
druk (X) in een reactievat (1). De verkregen brij (B) van vast • 
kaliumhydride in een oplossing van de ontledingsprodukten wordt 
op een drukfilter (2) afgefiltreerd. Het filtraat (D) wordt toe
gevoerd aan een kolom (3) voor de gefractioneerde destillatie, 
waarbij een geconcentreerde oplossing van de ontledingsprodukten 
(E) afgevoerd wordt uit een,herverdamper (4). Het methylamine- 
destillaat (F) wordt voor het wassen van het filter (2) gebruikt} 
terwijl het vaste kaliumhydride als een brij naar een regenera- 
tievat (5 ) wordt getransporteerd. De vrijgekomen Waterstof, die 
door omzetting met het vaste'kaliumhydride met methylamine onder 
lage druk vrijkomt, wordt uit het regeneratievat (5 ) afgevoerd, 
tot de vereiste hoge druk in een compressor (6) gecomprimeerd en 
gerecirculeerd (I) naar de hydride-precipitatietr&p in het reac
tievat (1). Een oplossing van in hoofdzaak zuiver kaliummethyl
amide in methylamine (G) wordt uit het regeneratievat (5 ) afge
voerd en gerecirculeerd naar het deuteriumverrijkingsproces.
Dit proces is met betrekking tot waterstof zelf onderhoudend en 
kan naar wens continu, half continu of ladingsgewijs worden uit
gevoerd.

Dit aspect van de uitvinding blijkt duidelijk uit het 
volgende voorbeeld.
Voorbeeld V
Terugwinning van kaliummethylamide uit oplossingen, die thermi
sch'; o ntX'iin/';«[ïï'oijkf;e-n bfty/a

Bon ko.liu.mno bhylmldo-oplonctirijs, <liu o&n p&rbi&Xo lhor~ 

molyse had ondergaan en per g van de oplossing 0,26 mmol kalium-



methylanide en 0,20 mmol ran: het kaliurnzout van l^N'-dimethyl- }
• formamidine bevatte, wérd aan een partiële waterstofdruk van

70 kg/cm2 onderworpen ön afgéfiltreerd. Het filtraat.. bevatte! -
! vrijwel al het kaliumzout vkn N,N?-dimethylformamidine (0S21
; mmol/g van de oplossing) enf ongeveer ^0$ van het kaliummethyl- ; J?
I amide (0,11 mmol/g van de oplossing). Het op het filter verza- ;
j melde vaste, kaliumhydride wjjprd in 35 g methylamine opgelost, j
' waarbij men de vrijkoménde waterstof liet ontsnappen. De ver-

. •; kregen kaliummethylamide-opilossing bevatte 60# van het In het ;
1 ft. . ! i aanvankelijke mengsel aanwezige kaliummethylamide en slechts een; 10
! . sporenhoeveelheid ontledingsprodukten. De geregenereerde oplos--

sing bezat een zuiverheid vjan 93 mol.#.
De zuiverheid van, de teruggewonnen kaliummethylamide-: 

j oplossing kan nog verdér woeden verbeterd door het neergeslagen
: -kaliumhydride te wassea. met; bijvoorbeeld methylamine. De teruggé- 15

wonnen hoeveelheid niet-ontleed kaliummethylamide kan v/orden 
; verhoogd door hetzij de oplossing» die een partiële thermolyse :
. heeft ondergaan te concentreren voordat de partiële waterstof- '

• v . .druk wordt aangelegd hötzij door een hogere partiele waterstof-;
- druk aan te leggen. . ' 20

• ’ ■ De werkwijze volgens de uitvinding, waarbij een rever-
s sibele reactie optreedt, is" volgens een verder aspect van de
; uitvinding in het bijzonder1 van toepassing voor de opslag van
! .. waterstofgas in de vorm van hydride onder druk in het amine-

hydridemengsel, zodat Hét waterstofgas gemakkelijk voor het ge- 25

bruik kan worden vrijgemaakt.
1 C 0 |i C L U S I E S
i- 1. Werkwijze voor'het bereiden van een alkalimetaal

hydride behorende tot natrium- en kaliumhydride, m e t  h e t  
k e n m e r  k, dat onder verhoogde druk waterstof wordt geabsor- 30
beord in son mengeel van ton mineto 66a alkylfflonottmtnö tnéb 1 - /f 
koolstofatomen in elke alkyjlgroep en eon alkaliaotaaltilkfiojnMo 
van ten minste één van de a&inen.

2. Werkwijze -volgens conclusie 1, m e t  h e t  k e n -  
m e r k, dat men het op deze wijze verkregen alkalimetaalhydride 35

van de moederloog afscheidt^



3. Werkwijze volgens conclusie 2, m e t h e t  k e n 
m e r k ,  dat het reactiemengsel verontreinigingen bevat en men
het afgescheiden alkalimetaalhydride.onder een lage waterstofdruk

.hetmet gezuiverd- amine mengt om aeïx -mengsel van amine en amide 
te regenereren.

if. Werkwijze volgens conclusie 3, m e t h e t '  k e n 
m e r k ,  dat het gezuiverde amine wordt verkregen door destilla-, 
tie van de moederloog.

3. Werkwijze volgens conclusie 3 of kt m e t h e t  I 
k e n m e r k ,  dat het reactiemengsel een katalytische uitwisse- 1 
lingsvloeistof is, die gebruikt wordt bij de de.ut eriumverrijking : 
en thermische ontledingsprodukten bevat, en men de katalytische 
uitwisselingsvloeistof zuivert voor hernieuwd gebruik bij de 
deuteriumverrijking,

6. Werkwijze volgens één of meer der voorafgaande con- : 
clusies, m e t  h e t  k e n m e r k ,  dat het alkyïmonoamine
1 - 3 koolstofatomen in elke alkylgroep bevat.

7. Werkwijze volgens één of meer der voorafgaande con- ■ 
clusies, m e t  h e t  k e n m e r k ,  dat het amine methylamine = 
is en het amide kaliummethylamide is.

8. Werkwijze volgens één of meer der conclusies 1 - 6 ,  
m e t  h e t  k e n m e r k ,  dat het amine methylamine is en het 
amide natriummêthylamide is.

9- Werkwijze volgens conclusie 5» n e t h e t  k e n - :  
m e r k ,  dat de katalytische uitwisselingsvloeistof een oplossing 
van^kaliummethylamide in methylamine is en als verontreiniging 
het kaliumzout van N,N'-dimethylformamidine bevat.

10, Werkwijze volgens één of meer der conclusies 1 «. 7i 
m e t  h o t  k o n  m o r  k, dut hot u.I.kulimoknal kalium Ar,

11'. Werkwijze volgens êên of meer der voorafgaande con
clusies, m e t  h e t .  k e n m e r k »  dat de partiele waterstof- 
druk meer dan H  kg/cm bedraagt.

12. Werkwijze volgens één of meer der voorafgaande con-* 
clusies, m e t  h e t  k e n m e r k ,  dat de partiele waterstof
druk 35 - 105 kg/cm^ bedraagt.

13. Werkwijze volgens één of meer der voorafgaande con-



A t

clusies, m e t ft. je' t k e-n m e r k, 'dat de reactietemperatuur j 
O - 50°C bedraagt. ' j

14. Werkwijze volgens één of meer der voorafgaande 
conclusies, m e t  h é t  k e h. m e r k, dat de reactietempera- 
tuur kamertemperatuur is.

15'.' Werkwijzè volgens één of meer der voorafgaande 
conclusies, m e -t h é t  k e n m e r k, dat men het aminehydride- 
mengsel onder druk hoüdt als eeii waterstofopslag.
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