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  ) نیآسپر( دیاس کیلیسیسال لیاست سنتز
  

  مقدمه

 وارون( شدن صابونی از عبارتند استرها ي عمده واکنش. دارند مطبوع بوي و بوده بلورین یا و مایع استرها بیشتر
 واکنش( سوم نوع الکلهاي تولید ،)بووبالن کاهش( شدن دار هیدروژن) آمونولیز( آمید اسید تشکیل ،)شدن استري

  ). الکولیز( استري تبدیل و) گرینیارد

  : از عبارتند استرها ي تهیه براي روشها بهترین

 اتیل تولید که اتانول با اسید استیک ترکیب مثل باشد، می الکل و دیاس ترکیب استر، ي تهیه براي معمول روش - 1
  .کند می آب و استات

  .آید می دست به استر یدید، الکیل با نقره هاي نمک ویژه به اسید کربوکسیلی هاي نمک ترکیب از - 2

 پیریدین توسط آن سرعت و داشته خوبی بهره واکنش این. میشود تولید استر الکلها، با انیدریدها ترکیب از - 3
  . میابد افزایش

  . میباشد اتري محلول در  دیازومتان با اسیدها واکنش متیل، استرهاي تهیه براي ویژه روش - 4

  :  استرها کاربرد

 هاي استر از و داشته وسیعی کاربرد حالل عنوان به ها استر. برخوردارند اي ویژه اهمیت از روغنها و مومها ها، چربی
 اشتعال تسریع براي اسید نیترو هاي استر از. میشود استفاده شیمیایی سالح و کش حشره عنوان به اسید فسفریک

 اسید، نیتریک استرهاي. میگیرند بهره) نیتریک آمین ایزو( آهژین مداراي براي پزشکی در نیز و دیزلی موتورهاي در
  .دارند کاربرد منفجره ماده عنوان به اغلب نیترات، تري گلیسیرین ویژه به

 است یجیرا يدارو که است استر کی) است نیریآسپ آن يتجار ٔشده شناخته نام(  )آ اس آ( دیاس کیلیسیسال لیاست
  . باشدیم  هیته قابل پزشک نسخه بدون که

   نیآسپر کشف داستان

Felix Hoffmann  نیآسپر قرص نیاول سازنده  

  آن عادت طبق و بود پارچه رنگرز و نساج کی او پدر. آمد ایبدن 1825 سال در) Fredrich Bayer( ریبا کیفردر
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 یالتیتشک 1848 سال در پدر، با تیفعال یمدت از پس و کرد انتخاب کار يبرا را پدر حرفه و شغل ابتدا در يو زمان 
  .شد موفق هم اریبس حرفه آن در و کرد يانداز راه خود يبرا مشابه

 يرنگها ساخت شدن یصنعت و کشف با اما شد یم استفاده یعیطب یرنگ مواد از يرنگرز يبرا 1856 از قبل تا
 کیفردر بنام یشخص کمک با بود کرده احساس یبخوب را کشف نیا در موجود لیپتانس که ریبا ،ینفت مواد از حاصل

  . کرد يانداز راه را Bayer یکمپان) Friedrich Weskott( وسکوت

 میتصم شرکت اما بود، مشغول يرنگرز تیفعال در هنوز یکمپان زمان آن تا و گذشت در 1880 سال یم ماه در ریبا
 صنعت در نه اما افتاد هم اتفاق نیا و آورد بوجود صنعت نیا در ییها ينوآور دانیمیش يتعداد استخدام با گرفت
  . يرنگرز

 دیشا تا بود یرنگ عاتیضا از يکسری با شیآزما انجام حال در) Felix Hoffmann( هوفمن کسیفل که یهنگام
 امروزه که کند دایپ یدسترس يپودر به توانست آورد بدست پدرش يماریب از یناش درد درمان يبرا ییدارو بتواند
  . دیشناس یم نیآسپر نام به آنرا شما

  نکرد کشف را نیآسپر هوفمن

 شده کشف يفرانسو دانیمیش کی توسط قبل سال چهل نیآسپر. کرد کشف دوباره را نیآسپر هوفمن! دینکن تعجب
 تیخاص يدارا) acetylsalicylic acid( کیلیس-یسال-لیاست دیاس پودر که دانست یم یبخوب دانیمیش نیا بود،
 1800 سال در که چرا شناخت یم را پودر نیا بشر که بود سال 3500 از شیب واقع در. باشد یم اریبس یبخش شفا

 از شیب که شد متوجه يمصر يها روسیپاپ از یکی ترجمه با کرد، یم قیتحق مصر در که یآلمان شناس باستان کی
 که بود دیاس پودر نیهم آنها از یکی که بود شده شناخته باستان مصر در مختلف مصارف يبرا ییدارو مواد نوع 877

  . شد یم استفاده آن از درد کردن برطرف يبرا

 سال 400 حدود بشر که شده مشخص زین است آمده بدست ونانی در که يگرید يها نوشته و شواهد از یبرخ در
 مانیزا هنگام آنها نیهمچن. است کرده یم استفاده درد و تب درمان يبرا دیب درخت پوست رهیش از الدیم از شیپ

 جز يزیچ رهیش نیا در موجود ماده که شده مشخص امروزه. کردند یم استفاده درد کاهش يبرا ماده نیا از زنان
  . ستین کیلیس-یسال دیاس

   نیآسپر کشف یرسم ثبت

 يکشورها ریسا در آن دنبال به و رساند ثبت به را نیآسپر بنام خود محصول "رسما ریبا یکمپان 1899 مارچ ماه در
 ،1928 سال در هوفمن یبازنشستگ هنگام که يا بگونه گرفت انجام دارو نیا به راجع گسترده یقاتیتحق زین جهان
  . بود شده شناخته ایدن تمام در نیآسپر
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 هوفمن نیآسپر کشف از پس روز چند درست. نبود او کشف تنها نیا اما بود هوفمن اکتشافات نیمهمتر از نیآسپر
 تمام در مخدر ماده نیا از. است شده مشهور) Heroin( نیهروئ بنام بازار در امروز که کرد دایپ دست يا ماده به

 دارو فهرست از جهان يها کشور تمام در امروزه اما شد یم استفاده دارو کی بعنوان اول یجهان جنگ جنگ مدت
  .است خورده خط ها

  )آسپرین ( استیل سالیسیلیک اسید 

. به عنوان مسکن درد ، ضد تب و ضد التهاب مورد استفاده قرار می گیرد آسپرین رایج ترین دارویی است که که
. گرم استیل سالیسیلیک اسید و مقداري نشاسته است  32/0گرم وزن دارندو محتوي  2/3قرص هاي آسپرین حدودا 

ن خنثی به بنابراین ، آسپری. که دارد ، سبب ناراحتی غشاء و مخاط معده می شودآسپرین ، به دلیل خاصیت اسیدي 
  . بازار عرضه می شود که در هر قرص مقداري آلومینیوم دي هیدروکسی آمینو استات و منیزیم کربنات دارد

  تهیه آسپرین

(0/015 mol) 2g  سالیسیلیک اسید و(0/015 mol)5ml  استیک انیدرید را در ارلن مایر(150ml) 5بریزید و 
. ارلن را تکان دهید تا سالیسیلیک اسید حل شود . قطره سولفوریک اسید غلیظ را قطره قطره به آن اضافه کنید 

پس از انحالل ، بگذاریدمخلوط در دماي . دقیقه حرارت دهید  15-10براي سپس مخلوط را روي حمام بخار 
یلیک اسید ظاهر نشد ، آزمایش تبلور مجدد چنانچه رسوب استیل سالیس. معمولی سرد شود و گاهی آن را هم زنید 

 50mlسپس . و مخلوط را در حمام یخ قرار دهید تا رسوب ایجاد گردد  را انجام دهید تا تشکیل رسوب تسریع گردد
  در ته ظرف چنانچه رسوب. رسوب را روي قیف بوخنر صاف کنید. آب اضافه نمایید و بهم بزنید تا تبلور کامل شود 

. ، چند بار با آب سرد بشویید و روي رسوب هاي دیگر صاف کنید و بگذارید رسوب خشک شود  باقی مانده است
محلول اشباع سدیم بی کربنات به آن اضافه نمایید و براي چند  25mlمنتقل کنید و 150mlرسوب را به یک بشر 

در محلول متوقف  CO2گاز  وقتی واکنش اسید با سدیم بی کربنات خاتمه یابد خروج حباب هاي. دقیقه بهم بزنید 
آب حاصل می شود تهیه کنید و آن  10mlغلیظ در  3/5ml HClسپس محلول اسیدي را که از انحالل . می شود 

اضافه کنید این رسوب به سرعت ) محلول اشباع سدیم بی کربنات اضافه شده به رسوب (را به محلول مرحله قبل 
مخلوط را در حمام یخ سرد کنید و بعد از این مرحله با قیف بوخنر صاف . تشکیل می شود که همان آسپرین است 

و بازده این دماي ذوب این رسوب را تعیین کنید . یید و بگذارید خشک شود کنید و رسوب را با آب سرد بشو
  .محصول را محاسبه نمایید
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  واکنش کلی سنتز آسپرین
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  مکانیسم واکنش سنتز آسپرین
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  مکانیسم دیگر براي سنتز آسپرین
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 salicylic acid)سالسیلیک اسید   نام
 hydroxybenzoic acid-2  نام آیوپاك

 C6H4CO2H(HO)  فرمول

  ساختار مولکول

 
 g/mol 138/121  وزن مولکولی

 جامد  حالت ماده
 C°159/5  دماي ذوب

 C°211  دماي جوش

 g/cm3 1/443  چگالی

 حاللیت فراوان در آب  حاللیت
 mmHg 0/9998  فشار بخار

 1/5204  ضریب شکست نور

 Kj/g 0/443  گرماي ویژه تبخبر

 Kj/g 4/26  گرماي ویژه احتراق

 Kj 0/103  گرماي ویژه ذوب

 C°145  نقطه اشتعال

 C°500  نقطه خودسوزي

 %8/6 - %1/5  حد انفجار

 LD50 891mg/Kg  دز کشنده
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  ( acetic anhydride )استیک انیدرید   نام
  Acetic acid acetyl ester  نام آیوپاك

 2O(CH3CO)  فرمول

 C4H6O3  فرمول مولکولی

  ساختار مولکول

 

 g/mol 102/089  وزن مولکولی

 مایع  حالت ماده

 C°73-  دماي ذوب

 C°139  دماي جوش

 g/cm3 1/089  چگالی

 کم محلول در آب  حاللیت

 Kj/g 0/509  گرماي ویژه تبخیر

  Kj/g 17/68  گرماي ویژه احتراق
 Kj/g 0/103  گرماي ویژه ذوب

 C°333  دماي بحرانی

 MPa 4  فشار بحرانی

 C°54/4  نقطه اشتعال

 C°330  نقطه خودسوزي

 %10/3 - %2/7  انفجار حد

 LD50 1780 mg/Kgدز کشنده 

 mg/m3 20  کم ترین حد پرتودهی
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 (aspirin)آسپرین   نام

  acetyloxybenzoic acid – 2  نام آیوپاك
 C6H4CO2H(CH3CO2)  فرمول

 C9H8O4  فرمول ترکیبی

  ساختار

 
 g/mol 180/157  وزن مولکولی

 جامد  حالت ماده 

 C°140  دماي ذوب

 C°140  دماي جوش

 g/cm3 1/39  چگالی

 mmHg 5-10×3  فشار بخار

 1/5623  ضریب شکست نور

 Kj/g 0/59059  گرماي ویژه تبخیر

 Kj/g 21/8  گرماي ویژه احتراق

 Kj/g 0/1071  گرماي ویژه ذوب

 C°250  نقطه اشتعال
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