
Raport stiintific  

 

privind implementarea proiectului ”New imidazole derivatives - from ionic liquids to N-
heterocyclic carbenes - with potential practical applications” in perioada octombrie – decembrie 

2011 

 

Stagiul I. Sinteza si analiza structurala a noilor derivați de imidazol N1-alchilați: 

În prima fază a fost sintetizat, conform procedurii existente în literatura, benzimidazolul prin 

condensarea o-fenilendiaminei cu acid formic. 

 

Pentru a realiza alchilarea atomului de azot din poziția 1 a nucleului imidazolic (din imidazol 

respectiv benzimidazol) am utilizat o adiție de tip Michael a hidrogenului acid din imidazol la 

derivați funcționali ai acidului acrilic (acrilat de metil, acrilat de etil, acrilonitril si acrilamidă). 

 

Noii derivați de imidazol (respectiv benzimidazol) alchilați in poziția 1 au fost obținuți cu 

randamente foarte bune (peste 90 %). Principalul dezavantaj al acestor reacții îl constituie timpul 

mare de reacție de 30-40 de ore când se lucrează în acetonitril. O scădere a timpului de reacție la 20 

– 30 de ore s-a realizat prin înlocuirea acetonitrilului cu toluen. 

Tot în scopul de a reduce timpul de reacție s-au realizat sintezele prin metode neconvenționale și 

anume prin iradiere cu ultrasunete. Utilizarea ultrasunetelor în realizarea acestor sinteze a avut ca 

principal avantaj reducerea timpului de reacție de la 20 – 30 de ore la 2 – 3 ore. De asemenea 

randamentul reacțiilor a fost îmbunătățit cu până la 5 procente. A fost astfel elaborată o nouă 

procedură pentru alchilarea atomului de azot din poziția 1 a nucleului imidazolic sub acțiunea 

ultrasunetelor, procedură care scurtează mult timpul de reacție și de asemenea îmbunătățește 

randamentul reacțiilor. 



Structura derivaților de imidazol alchilați în poziția 1 a fost dovedită prin analiză elementală și prin 

analiză spectrală. Au fost înregistrate și interpretate spectrele IR, RAMAN, MS si RMN pentru toți 

derivații de imidazol sintetizați. Structura determinată pe cale spectrală este în deplină concordanță 

cu structura propusă. 

În prezent lucrăm la pagina web a proiectului care se găsește la adresa http://chem-c-

100.chem.uaic.ro/nid.html, aici va fi publicat, până la data de 20.12.2011, raportul final a acestei 

etape. 

Din cele prezentate anterior rezultă că toate obiectivele propuse pentru această etapă au fost 
îndeplinite în proporție de 100%. 
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