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Широкий діапазон фармакологічної активності зумовлює широке зацікавлення піримідинами. Найчастішим методом їх приготування є реакція конденсації
1,8-діамінонафталіну з карбонільною групою, оскільки, необхідний окремий реактив або створення
відповідних умов реакції.
Гетерогенні каталізатори є важливим аспектом
покращення екології синтетичних реакцій; їх істотні
переваги такі як, нетоксичність, некорозійність, легкість обробки і придатність для повторного використання.
У проведеному дослідженні синтезовано впорядковані наномезопористі вуглеці такі, як CMK-5 з
великою площею поверхні, вузькопористим фракційним складом і великопористим об'ємом наноливарним
методом. Очікується, що функціоналізація CMK-5 з
групами сульфонових кислот (CMK-5-SO3H) забезпечить високу густину функціональних груп і гарантує
хороший доступ до активних місць.
Тому, зважаючи на щораз більшу важливість зеленої хімії, необхідність усунення екологічно шкідливих кислот і розширення використання відновлюваних гетерогенних твердих кислот, ми зосередили
увагу у цій роботі на вивчення процесу синтези різних
піримідинів з ароматичних і аліфатичних альдегідів
або ряду кетонів з 1,8-діамінонафталіном в присутності CMK-5-SO3H як ефективного і екологічного
каталізатора в 1,4-діоксані при температурі флегми.
Піримідини можуть успішно піддаватися синтезі з
використанням каталізатора CMK-5-SO3H з чутливими до кислотності, просторово утрудненими і заміщеними ароматичними і аліфатичними альдегідами
і кетонами.
Каталізатор є надзвичайно активним, стійким і
може багаторазово повторно використовуватися без
великої втрати активності. Гетерогенна природа,
велика площа поверхні, великий об'єм порів і висока
кислотність каталізатора забезпечують зручне, легке і
практичне приготування піримідинів.
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A simple and efficient synthesis of perimidines by
condensation of various aldehydes and ketones with 1,8diaminonaphthalene in the presence of CMK-5-SO3H as a
reusable and eco-friendly catalyst, is described.
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І. Introduction
Perimidines have drawn much attention due to their
broad range of pharmacological activities [1]. The most
commonly method for the preparation of perimidines is
the condensation reaction of 1,8-diaminonaphthalene with
a carbonyl group, which needs special reagent or force
reaction conditions [2].
Heterogeneous catalysts are an important aspect to
improve the environmental synthetic protocol because
their distinct advantages such as non-toxicity, noncorrosiveness, ease of handling and recyclability [3].
Sulfonated ordered mesoporous carbon (CMK-5-SO3H)
due to high surface area, well-developed porosity, noncorrosiveness, ease of handling and easy to recover and
reuse can be used as a heterogeneous and environmentally
acid catalyst in organic reactions [4].
In this regard, we preparation of perimidine derivatives from aldehydes or ketones and 1,8-diaminonaphthalene in the presence of CMK-5-SO3H as an
efficient and eco-Friendly catalyst (Scheme 1).
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Scheme 1

In order to show the generality of this reaction we
synthesized different perimidines using an aromatic and
aliphatic aldehydes, variety of ketones and 1,8-diaminonaphthalene in the presence of CMK-5-SO3H as a catalyst
in 1,4-dioxane at reflux temperature (Table).
Perimidines could successfully be synthesized using
the CMK-5-SO3H catalyst with acid sensitive, sterically
hindered, and substituted aromatic and ali-phatic
aldehydes and ketones.
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Yields refer to isolated products.
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In this study, we have developed an efficient approach
and simple work up for the preparation Perimidines by
condensation of aromatic and aliphatic aldehyds and
ketones with 1,8-diaminonaphthalene in the presence of
CMK-5-SO3H as a reusable and eco-Friendly catalyst.
It is apparent that excellent catalytic capacity and
outstanding stability of catalyst, the exceedingly simple
workup and ready reutilization of CMK-5-SO3H ensure
an efficient route and provide and environmentally benign
alternative to the previously methods wherein product
separation would produces a large amount of wastes.
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