
Syntese af acetylsalicylsyre

BIOTEKNOLOGI · EKSPERIMENTER

GRUNDBOG I BIOTEKNOLOGI 2 – STX  •  GYLDENDAL  •  WWW.BIOTEK.GYLDENDAL.DK 1/3

Kapitel 6 · Nervesystemet og lægemidler

 FORMÅL  At syntetisere acetylsalicylsyre med stor renhed.

 TEORI  Acetylsalicylsyre syntetiseres ved en kondensation mellem 2-hydroxybenzoesyre  
(salicylsyre) og ethansyreanhydrid:

Ved syntese af lægemidler er det vigtigere at opnå stor renhed, end det er at have en 
stor udbytteprocent. I Europa er det den Europæiske Farmakopé (European Pharma-
copoeia), der sætter standarderne for renheden af lægemidler. Renheden af den syn-
tetiserede acetylsalicylsyre kan vurderes ud fra forskellige analyser. Man kan vurdere 
renheden ud fra fx smeltepunktsanalyse, tyndtlagschromatografi, gaschromatogra-
fi og reaktionsproduktets indhold af henholdsvis 2-hydroxybenzoesyre og acetyl-
salicylsyre. 

Smeltepunktet bestemmes ved brug af et smeltepunktsapparat. Smeltepunktet af det 
fremstillede produkt sammenlignes med købt acetylsalicylsyre. Hvis det fremstillede 
produkt har mange urenheder, vil smeltepunktet være lavere end af det rene acetyl-
salicylsyre. Urene stoffer har ofte et smeltepunkt, som ligger lavere end tabelværdien, 
og de smelter ofte over et bredere temperaturområde.

 HYPOTESE  Udarbejd en hypotese om størrelsesordenen af synteseproduktets forventede renhed 
og den forventede udbytteprocent.
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 MATERIALER  •	  Koniske kolber, 250 mL
•	  Måleglas, 25 mL og 100 mL
•	  Bægerglas, 250 mL
•	  Dråbepipetter
•	  Kogeplade/varmebad ca. 60 °C
•	  Isbad
•	  Termometer
•	  Spatel
•	  Büchnertragt og filter
•	  Kolbe med sidestuds, 250 mL
•	  Vægt
•	  Smeltepunktsapparat
•	  2-hydroxybenzoesyre (salicylsyre)
•	  Ethansyreanhydrid
•	  Koncentreret svovlsyre
•	  Ethanol

 METODE  Fremstilling
•  I en tør 250 mL konisk kolbe blandes 10,0 g 2-hydroxybenzoesyre og 15,0 mL 

ethansyreanhydrid.
•  Tilsæt forsigtigt ca. 5 dråber koncentreret svovlsyre (katalysator).
•  Kolben sættes i et ca. 60 °C varmebad i 15 minutter. Kolben rystes et par gange, 

for at 2-hydroxybenzoesyre opløses i væsken.
•  Kolben køles i isvand, indtil der sker en krystallisation. Krystallisationen kan 

eventuelt sættes i gang ved at skrabe på indersiden med en spatel.
•  100 mL vand tilsættes, og der omrøres grundigt, mens afkølingen fortsættes et 

par minutter.
•  Bundfaldet isoleres ved sugefiltrering. Produktet vaskes med vand, mens der 

stadig er sug på filtret. Vej og noter massen af råproduktet.
•  Gem et par spatelfulde af dette råprodukt til senere analyse.

Omkrystallisation
•  I en 250 mL kolbe opløses produktet under opvarmning i ca. 30 mL ethanol.
•  Samtidig opvarmes 80 mL vand til ca. 75 °C. Det varme vand hældes over 

i  kolben med ethanolopløsningen. Hvis opløsningen bliver uklar, skal den 
 opvarmes, indtil den bliver klar.

•  Opløsningen afkøles til krystallisation af acetylsalicylsyre. Bedste resultat fås ved 
afkøling i køleskab natten over.

Isolering
•  Acetylsalicylsyren isoleres ved sugefiltrering. Der vaskes et par gange med vand. 

Sug produktet så tørt som muligt.
•  Produktet lægges til tørre. Efter tørring vejes produktet.

Smeltepunktsbestemmelse
•  Bestem smeltepunktet for det fremstillede produkt, råproduktet og ren 

 acetylsalicylsyre.
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 RESULTATER  •	  Beregn stofmængderne af udgangsstofferne (substraterne), og undersøg om der 
er brugt ækvivalente mængder.

•	  Beregn det teoretiske udbytte af acetylsalicylsyre, og bestem udbytteprocenten.

 DISKUSSION  •	  Diskuter, hvorfor der i praksis ikke anvendes ækvivalente mængder ved  
reaktionen.

•	  Kommenter udbytteprocenten.
•	  Sammenlign de tre smeltepunkter.

 KONKLUSION  Hvad kan du konkludere ud fra resultaterne? Er hypotesen eftervist?

 KILDER  Lav en liste over alle anvendte kilder som fx bøger, artikler og internetkilder. Anfør 
fuldstændig reference som forlag, udgivelsesår og URL-adresse.


