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Titel: Werkwijze voor het omkeerbaar opsluiten van gassen of dampen in. 
een natuurlijk of synthetisch zeoliet. 

Uit het Amerikaanse octrooischrift 3.316.691 is een werkwijze 
voor het omkeerbaar opsluiten van gassen of dampen in een natuurlijk 
of synthetisch zeoliet onder adsorptie van het op te sluiten materiaal 
in de poriën van het zeoliet bekend, waarbij het op te sluiten materiaal 

5 met het zeoliet in aanraking wordt gebracht bij een temperatuur, waarbij 
de gas- of dampmoleculen voldoende energie bezitten om in de zeoliet-

» 

poriën te kunnen doordringen, welke temperatuur in het algemeen tussen 
150 en 1*5Q°C is gelegen, en bij de druk, waaronder het mengsel van 
zeoliet en gas of damp zich bij die temperatuur bevindt, welke druk in 

10 het algemeen ten minste 350 kg/cm bedraagt, vervolgens het verkregen 
produkt onder handhaving van de druk wordt afgekoeld tot een temperatuur, 
waarbij het geadsorbeerde materiaal de zeolietporiën niet meer kan ver-
laten, en ten slotte de druk wordt afgelaten. Uit het verkregen produkt 
kan het opgesloten materiaal worden vrijgemaakt door verhitting ran het 

15 produkt op een hogere temperatuur dan voor de adsorptie vereist was, 
en onder een lagere druk, zoals atmosferische druk of lager. 

Een nadeel van deze bekende werkwijze is, dat voor de adsorptie 
vrij hoge temperaturen en drukken vereist zijn. Blijkens de voorbeelden 
van het Amerikaanse octrooischrift 3.316.691 worden voor de adsorptie 

20 van gassen zoals stikstof, argon en neon in de kaliumvorm van zeoliet A 
o 2 temperaturen van 250-350 C en drukken van 1500-2100 kg/cm toegepast. 

De uitvinding maakt het mogelijk dit nadeel te vermijden. 
Be werkwijze volgens de uitvinding wordt hierdoor gekenmerkt, dat 

men het zeoliet silaneert, het op te sluiten materiaal met het gesila-
25 neerde zeoliet in aanraking brengt en het aldus verkregen produkt met 

water behandelt. 
Bij voorkeur wordt het zeoliet in de H-vorm gesilaneerd. De 

H-vorm van het zeoliet kan uit een zeoliet in de Na-vorm worden verkregen 
door omzetting daarvan in de ITĤ -vorm door ionenuitwisseling met een 

30 ammoniumzout, gevolgd door verhitting van de NH^-vorm onder uitdrijving 
van gas, waardoor de H-vorm ontstaat. 

Voor de silanering van het E-zeoliet worden, silanen gebruikt, 
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d.w.z. siliciumhydride (SiH^) en zijn homologen, bij voorkeur silanen 

met 1-3 Si-atomen per molecuul, in het bijzonder SiH^. 

De silanering veroorzaakt een modificatie van het ïï-zeoliet, die 

kan worden beschreven als 

5 a) een primaire reactie, waarbij structurele OH-groepen betrokken zijn: 

I I 
- Si - OH + SiHi * - Si - 0 - SiH_ + iï. 

I I ^ 

b) secundaire reacties, zoals: 

, i i i 
- Si - 0 - SiH_ + HO - Si * - Si - 0 - SiH - 0 - Si - + H 

' i i i 

De silanering kan worden geregeld door variatie van de hoeveel-

10 heid silaan, die in de primaire reactie wordt gebonden, variatie van 

de oorspronkelijke hoeveelheid -OH in het zeoliet, en/of door variatie 

van de temperatuur. Bij voorkeur wordt de silanering bij verhoogde 

temperatuur uitgevoerd, in het bijzonder bij 100-l40°C. 

Door de silaneringsreacties worden de poriën in het zeoliet 

15 vernauwd en worden de zeolietkorrels met elkaar verbonden, waardoor 

nieuwe holten of ruimten ontstaan, die beschikbaar zijn voor het op te 

sluiten materiaal. 

Het aldus gesilaneerde zeoliet, waarvan door vernauwing van de 

poriën de adsorptiecapaciteit in vergelijking met het oorspronkelijke 

20 zeoliet is verminderd, wordt met het oog op het te sluiten materiaal 

in aanraking gebracht. Bij voorkeur geschiedt dit onder enigszins ver-

hoogde druk, b.v. een overdruk tot 0,5 atm., teneinde het binnentreden 

van het gas of de damp in de poriën van het zeoliet te bevorderen. Het 

contact wordt gehandhaafd tot de gewenste hoeveelheid gas of damp is 

25 geadsorbeerd. 

Vervolgens wordt, bij voorkeur onder handhaving van de gekozen 

gas- of dampdruk, water aan het systeem toegevoegd, waardoor oxydatie-

en/of hydrolysereacties onder vorming van -Si(OH) groepen plaats 

vinden, die de poriën verder vernauwen. Hierna wordt het produkt bij 

30 voorkeur nog een- of meermalen onderworpen aan silanering en behande-

ling met water, teneinde de poriën zo vergaand mogelijk te sluiten. 
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Het met de werkwijze volgens de uitvinding verkregen produkt 
bevat het gas of de damp in goed opgesloten toestand. Bij verhitting 
van het produkt worden beneden 300°C waterstof, afkomstig van de oxy-

\ 

datiereacties, en niet .omgezet water uitgedreven. Pas bij verhitting 
5 boven 300°C worden de door de silanering gevormde bindingen verbroken 

en komt het opgesloten materiaal vrij. Het opgesloten materiaal kan 
door verdere verhitting, bij voorbeeld tot 500°C, kwantitaief worden 
teruggewonnen. 

De werkwijze volgens .de uitvinding kan worden toegepast voor 
10 het opsluiten van uiteenlopende gassen of dampen in een vaste matrix, 

in het bijzonden voor het opsluiten van kostbare gassen, zoals ver-
rijkte isotopen, of van gevaarlijke gassen, zoals giftige of radio-
actieve afvalgassen. Daar elke gewenste hoeveelheid van het opgesloten 
gas kan worden afgezonderd door afwegen van een geschikte hoeveelheid 

15 van het vaste produkt, kan de werkwijze volgens de uitvinding met voor-
deel worden toegepast voor het maken van "Spikes" (een "spike" is een 
bekend aantal atomen van een isotoop) van gasvormige isotopen, opge-
sloten in zeoliet. 

Voorbeeld 

Een monster Na-mordeniet werd door ionenuitwisseling met NH^Cl 
20 omgezet in HH^-mordeniet, dat gedurende 2b uren in vacuum bij 360-^00°C 

werd ontgast onder vorming van H-mordeniet. 
Vervolgens werd het monster-gedurende 2k uren bij 120°C 

behandeld met SiH^. 
Het gesilaneerde monster werd onder vacuum bij 0°C in aanraking 

25 gebracht met xenon onder een geringe overdruk van ongeveer 0,5 atm waar-
bij xenon in de vernauwde poriën van het zeoliet werd geadsorbeerd. Deze 
toestand werd gedurende 2h uren inkstand gehouden. 

Onder handhaving van de xenondruk en de temperatuur van 0°C werd 
vervolgens water aan het systeem toegevoegd. Door de optredende oxydatie-

30 reacties werden de poriën van het zeoliet verder vernauwd. Hoewel de 
oxydatiereacties bij 0°C langzaam verlopen, moest deze lage temperatuur 
worden gehandhaafd totdat de poriën voldoende waren vernauwd om het 
xenon opgesloten te houden. 
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Na deze "behandeling werd de gasfase weggepompt en werd het 
monster onder statisch vacuum geplaatst. De temperatuur werd geleidelijk 
verhoogd en de vrijgekomen gasfase werd verzameld voor massaspectro-
metrische analyse, die de volgende gegevens opleverde. 

3£ 3S£ 55 Temperatuur Vrijgekomen Xe Vrijgekomen H^O 

50°C 0,35 % 51 . %' 
100°C 0,3 % 15 % 
160°C U,5 % 17,5 % 
220°C 0,55 % Ik % 

10 330°C 60,5 % 2,5 % 
^00°C % 0,06 % 
500°C 0,01 % 

% van de geadsorbeerde hoeveelheid Xe 
% van de geadsorbeerde hoeveelheid H_0 
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C O N C L U S I E S 

1. Werkwijze voor het omkeerbaar opsluiten van gassen of dampen 
in een natuurlijk of synthetisch zeoliet onder adsorptie van het op te 
sluiten materiaal in de poriën van het zeoliet, met het kenmerk, dat 
men.het:zeoliet silaneert, het op te sluiten materiaal met het gesila-

5 neerde materiaal in aanraking brengt en het aldus verkregen produkt met 
water behandelt. 
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het zeoliet 
in de H-vorm wordt gesilaneerd. 
3. Werkwijze volgens conclusies 1-2, met het kenmerk, dat de' sila-

10 nering van het zeoliet wordt uitgevoerd door behandeling van het zeoliet 
bij verhoogde temperatuur met een silaan met 1-3 Si-atomen per molecuul. 

Werkwijze volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de silanering 
wordt uitgevoerd bij 100-140°C. 
5. Werkwijze volgens conclusies 1-k, met het kenmerk, dat het op te 

15 sluiten materiaal onder een overdruk tot 0,5 atm. met het gesilaneerde 
zeoliet in aanraking wordt gebracht. 
6. Werkwijze volgens conclusies 1-5, met het kenmerk, dat het pro-
dukt na de behandeling met water nog ten minste eenmaal wordt onderwor-
pen aan silanering en behandeling met water. 

20 7- Werkwijze volgens conclusies 1-6, met het kenmerk, dat door ver-
hitting van het verkregen produkt boven 300°C het opgesloten materiaal 
wordt vrijgemaakt. 
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