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Aspirinebereiding
Een van de industriële bereidingen van aspirine (acetylsalicylzuur) berust op de
reactie van salicylzuur met ethaanzuuranhydride:
HO

C

O

HO

O

CH3 C

OH
+

C

O

O
O C CH3

O

O

+ CH3 C

reactie 1

OH

CH3 C
O
salicylzuur

ethaanzuuranhydride

aspirine

ethaanzuur

Het ethaanzuuranhydride dat voor deze reactie nodig is, wordt gevormd door
ethaanzuur met de stof keteen te laten reageren:
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Met behulp van de reacties 1 en 2 kan worden berekend hoeveel g keteen
minimaal nodig is om 1,00 kg aspirine te produceren.
4p

5

Geef deze berekening.
Deze bereiding van aspirine kan vereenvoudigd worden weergegeven in de
volgende vier stappen.
Stap 1

Stap 2

Stap 3
Stap 4

Ethaanzuuranhydride en salicylzuur laat men in een oplosmiddel in de
molverhouding 1 : 1 gedurende 20 uur in een reactor (reactor 1) bij circa
90 ºC met elkaar reageren.
Het reactiemengsel wordt overgebracht naar een zogenoemde
kristallisatietank. Daar kristalliseert de ontstane aspirine. Dit proces
duurt ongeveer 80 uur en vindt plaats bij circa 20 ºC.
De vaste aspirine wordt vervolgens in een scheidingsruimte door middel
van filtratie gescheiden van de rest van het vloeibare reactiemengsel.
Het filtraat wordt overgebracht naar een tweede reactor (reactor 2).
Daarin wordt het bij reactie 1 ontstane ethaanzuur met keteen omgezet
tot ethaanzuuranhydride. De oplossing die hierbij ontstaat, wordt in
reactor 1 geleid.

Aangenomen mag worden dat reactie 1 en reactie 2 aflopende reacties zijn en
dat in de kristallisatietank alle aspirine kristalliseert.
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Een ontwerp van deze industriële bereiding, na de opstartfase, is op de
uitwerkbijlage bij dit examen in een (onvolledig) blokschema weergegeven. In dit
blokschema ontbreken de namen van de stoffen bij de stofstromen.
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Zet in het blokschema op de uitwerkbijlage de namen van alle stoffen bij de
stofstromen en geef aan in welke vorm de desbetreffende stof voorkomt. Kies
daarbij uit onderstaande lijst.
aspirine
opgelost of vast of zuiver
ethaanzuur
opgelost of zuiver
ethaanzuuranhydride
opgelost of zuiver
keteen
opgelost of zuiver
salicylzuur
opgelost of zuiver
Houd rekening met het feit dat sommige combinaties meerdere malen moeten
worden gebruikt.
Het ontwerp dat in het blokschema is weergegeven, heeft als nadeel dat
reactor 1 telkens een aantal uren moet worden stilgelegd nadat het
reactiemengsel de reactor heeft verlaten.
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Hoeveel uur nadat een reactiemengsel reactor 1 heeft verlaten, kan reactor 1
weer in bedrijf worden genomen? Geef een verklaring voor je antwoord; ga er
vanuit dat de periode waarin reactor 1 stil ligt zo kort mogelijk moet zijn.
Hoe kan het in deze opgave geschetste ontwerp zo worden aangepast dat het
stilleggen van reactor 1 niet nodig is?
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uitwerkbijlage
Naam kandidaat _______________________________

Kandidaatnummer ______________
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