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Resum 
 

En aquesta memòria es realitza la síntesi i caracterització de derivats 
d’uracil i es discutiran les diferències en l’estructura cristal·lina en cada un dels 
derivats, butiluracil, feniletiluracil, isopropiluracil i el benziluracil  
 

 

1. Introducció  
1.1 Uracil 
L’uracil és una de les quatre bases nitrogenades que formen part dels 

l’ARNs, la seva base complementària és l’adenina, amb la qual forma una 
interacció selectiva per enllaços d’hidrogen (interaccions de  Watson-Crick, 
encara que existeixen altres possibles interaccions com la Watson-Crick inversa, 
o les de tipus Hoogsteen i Hoogsteen inversa1), es una molècula que pot formar 
dos enllaços d’hidrogen “típics” i un tercer entre el C(8)-H de la adenina i el O(2) 
de l’uracil, en la interacció de Watson-Crick mencionada anteriorment. El seu 
descobriment es produí l’any 1900 a partir de la hidròlisi del ARN.  

  
Figura 1: Les cinc bases nitrogenades, on l’adenina i la guanina són derivats de la purina, 

i la timina, citosina i l’uracil són derivats de la pirimidina. 

 
1 The RNA World (R.F. Gesteland, J. F. Atkins, eds.), Cold Spring Harbor Laboratory Press 1993, 603-
607. 



 

 

 

Figura 2: Tipus de interaccions adenina-timina/uracil, (el grup metil entre parèntesis es 
substitueix per un hidrogen)  

Presenta una tautomeria entre la forma amida-imida, degut a aquesta 
tautomeria, presenta una major estabilitat, la forma cetònica o amida és la 
predominant a pH neutre. 

        
Figura 3: Representació de la forma amida a l’esquerra i la forma imida de l’uracil a la 

dreta. 

Presenta una gran reactivitat en N1, àtom amb el qual realitza una gran 
part dels seus enllaços en medi biològic, aquests enllaços poden ser amb 
molècules com les pentoses, per formar els nucleòtids2.  

La modificació de bases nitrogenades és un tema que presenta un gran 
interès degut a les seves aplicacions en l’àmbit de la farmacologia, en la 
introducció de cadenes o grups funcionals, ja que la modificació d’aquestes 
molècules pot variar el seu comportament en quan a reactivitat o en les 
interaccions no covalents. Per la qual cosa també és objecte d’estudi en l’àmbit 
de la química de coordinació. Els complexes metàl·lics de bases nitrogenades 

 
2 Casas Fernández, J. S.; Moreno, V.; Sánchez, A.; Sánchez, J.L.; Sordo, J. Química Bioinorgànica. 
Síntesis, 2002. 



 

 

modificades s’han utilitzat per a l’estudi de les possibles interaccions entre els 
cations metàl·lics i molècules de ADN o ARN3.  

Per tal de realitzar l’estudi estructural sense les interaccions secundàries 
que tindrien els nucleòtids, degut a la presència de la pentosa  i el grup fosfat, 
aquests es substitueixen per grups apolars que donen molècules amb un 
impediment estèric similar al que podria tenir el nucleòtid sense les interaccions 
intermoleculars secundaries, que es generarien degut a la presència de grups 
polars. A més de bloquejar el N1, igual que en l’àmbit biològic, de tal manera que 
les interaccions que aquest podria generar, com enllaços d’hidrogen no es donin, 
a fi que la reactivitat de la molècula sigui similar a la que podria tenir el nucleòtid 
present al ARN o al ADN. 

 

1.2  ARN 
Els ARNs són polímers naturals formats per la condensació de nucleòtids, 

aquets nucleòtids són els monòmers i estan formats per una de les quatre bases 
nitrogenades, Adenina, Guanina, Citosina o Uracil; una pentosa, la D-ribosa; i un 
grup fosfat que esterifica els hidroxils 3’ i 5’ dels dos sucres adjacents.  

 

 
3 M. Barceló-Oliver, C. Estarellas, À. Terrón, Á. García-Raso, A. Frontera, RNAs’ uracil quartet model 
with a non-essential metal ion, Chem. Commun. 47 (2011) 4646–4648. 
https://doi.org/10.1039/c1cc10376h. 



 

 

Figura 4: Representació d’un segment de ARN en el qual estan presents les quatre bases 
nitrogenades que el poden formar4. 

Els ARNs normalment són monocadenaris, fet pel qual aquestes cadenes 
poden interaccionar amb si mateixes per tal de formar la seva estructura 
tridimensional. La seva estructura primària és la seqüència de nucleòtids de la 
molècula, l’estructura secundaria fa referència a així com es plega la molècula de 
ARN resultat de l’aparellament intermolecular de les bases, veure exemples a la 
Fig. 4, i l’estructura terciària és el resultat del plegament sobre si mateix degut a 
les interaccions entre els àtoms que formen la molècula de ARN. 

    
Figura 5: Alguns exemples de plegaments de l’estructura secundaria de l’ARN. 

D’esquerra a dreta, tenim un bucle, un bucle múltiple, un llaç de forquilla “hairpin loop”, i un bucle 
intern. 

Els ARNs duen a terme funcions de vital importància, com la seva 
implicació en la síntesi de proteïnes, i en la catàlisi de reaccions. 

 

1.3  Interaccions intermoleculars 

Les interaccions no covalents entre les molècules d’uracil modificades són 
les responsables de l’empaquetament del cristall. Els enllaços d’hidrogen i les 
interaccions π-π (stacking) són les que tenen una major importància, però també 
es poden produir altres tipus de interaccions5. 

 

 
4 J. Navarro Partida, M, Mena Enríquez, ver “Ácidos nucleicos” en Biología molecular. Fundamentos y 
aplicaciones en las ciencias de la salud. 2º ed. Ed. McGRAW-HILL/INTERAMERICANA (2016). Acceso 
a Internet vía: https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1473&sectionid=1027424. 
5 M. Barceló-Oliver, B.A. Baquero, A. Bauzá, A. García-Raso, A. Terrón, I. Mata, E. Molins, A. Frontera, 
Experimental and theoretical study of thymine and cytosine derivatives: The crucial role of weak 
noncovalent interactions, CrystEngComm. 14 (2012) 5777–5784. https://doi.org/10.1039/c2ce25580d. 



 

 

 

 

o Enllaços d’hidrogen6 

Els enllaços de hidrogen són les interaccions atractives entre l’hidrogen de 
una molècula o fragment de molècula donadora de hidrogen i un àtom acceptor 
de hidrogen, que pot ser de la mateixa molècula o d’una altra molècula pròxima, 
tant l’àtom donador com l’acceptor han de tenir certa electronegativitat, per tant 
l’enllaç d’hidrogen és un enllaç polaritzat. 

 
Taula 1: Tipus i característiques dels enllaços d’hidrogen7 

Naturalesa de la 
interacció 

Forta Moderada Dèbil 

Distància D··A (Å) 2,2 2,5-3,2 >3,2 

Angle D-H··A (º) 170-180 >130 >90 

Energia (Kcal/mol) 15-40 4-15 <4 

Direccionalitat Forta Moderada Dèbil 

 

 Són enllaços direccionals i reversibles, ja que, tot i tenir una elevada 
energia, aquesta és significativament inferior a la que correspon a un enllaç 
covalent. L’angle d’enllaç pot variar en funció de les característiques de les 
molècules o de la electronegativitat dels àtoms que el formen, com s’observa a la 
taula 1. La variació de la distancia i l’angle, són els principals factors que 
determinen la fortalesa de l’enllaç que pot variar significativament.8 

 

 
6 E. Arunan, G.R. Desiraju, R.A. Klein, J. Dadlej, S. Scheiner, I. Alkorta, D.C. Clary, R.H. Crabtree, J.J. 
Dannenberg, P. Hobza, H.G. Kjaergaard, A.C. Legon, B. Mennucci, D.J. Nesbitt, Pure Appl. Chem. 2011, 
83, 1637-1641 
7 T. Steiner. “The Hydrogen Bond in the Solid State”, Angew. Chem. Int. 2002, 41, 48-76 
8 A.J. Mora, EL ENLACE PUENTE HIDRÓGENO Y Química. 



 

 

 
 Figura 6: d, distància entre l’àtom A i D;  A, àtom acceptor de H;  D, àtom donador de H; 
α, angle que formen els tres àtoms 

 

o Interaccions π-π (stacking) 

És una interacció entre els niguls de densitat electrònica π dels anells aromàtics 
amuntegats, són interaccions dèbils, però que tenen importància per estabilitzar,  
entre d’altres, bases nitrogenades, ja que aquestes són electrònicament 
deficients9. Es poden trobar de tres tipus, paral·lela, en forma de T i paral·lela 
desplaçada. 

 
Figura 7: Tipus de apilaments possibles en les interaccions de stacking, d’esquerra a 

dreta estan, paral·lela, en forma de T i paral·lela desplaçada. Les quals comprenen distàncies 
d’enllaços entre 3.3-4.1 Ӑ10 

 

o Interaccions anió-π11 

Són interaccions de caràcter electroestàtic entre un anió i un sistema π 
pobre en electrons, com podria ser l’hexafluorobenzè. L’energia d’aquest tipus 
d’interaccions és similar a la que podria tenir un enllaç d’hidrogen feble i s’ha 
descrit tant en estructures cristal·lines12, com també en sistemes biològics13. A 

 
9 J. Šponer, K.E. Riley, P. Hobza, Phys Chem. 2008, 10, 2595-2610. 
10 a) S.E. Wheeler, J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 10262-10274. b) H.J. Schneider, Angew. Chem. Int. Ed. 
2009, 48, 3924-3977. 
11 A. Frontera, P. Gamez, M. Mascal, T.J. Mooibroek, J. Reedijk, Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 9564-
9583 
12J.J. Fiol, M. Barceló, A. Tasada, A. Frontera, A. Terrón, A. García-Raso, Coord. Chem. Rev. 2013, 257, 
2705-2715. 
13 Sygula, F. R. Fronczek, R. Sygula, P. W. Rabideau, M. M. Olmstead. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 
3842-3843. 



 

 

diferencia del cas anterior, l’anió no sol col·locar-se en el centre del sistema 
aromàtic ja que, al estar empobrits electrònicament, solen deixar de ser simètrics  
els niguls electrònics. 

 

 
Figura 8: Tipus de interaccions anió-π 

 

o Interaccions catió-π14 

Són interaccions de caràcter electroestàtic entre un catió i un sistema 
aromàtic π, a diferencia dels anions es donen en sistemes aromàtics rics en 
electrons, aconseguint el mínim d’energia quan el catió es localitza en el centre 
de l’anell aromàtic15 16. 

 
 Figura 9: Interacció catió-π  

 

o Interaccions de London 

Les forces de London són forces intermoleculars molts dèbils que tenen 
importància en les molècules apolars i es donen entre dipols instantanis i dipols 
induïts, al augmentar el volum de les molècules augmenten el nombre d’aquestes 
interaccions que es donen. 

 
14 L. M. Salonen, C. Bucher, D. W. Banner, W. Haap, J. L. Mary, J. Benz, O. Kuster, P. Seiler, W. B. 
Schweizer, F. Diederich., Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 811-814. b) D. Quiñonero, C. Garau, C. 
Rotger, A. Frontera, P. Ballester, A. Costa, P.M. Deyà, Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 3389-3392 
15 B. Lippert, Coordinative Bond Formation between Metal Ions an Nucleic Acid Bases 
16 J. C. Ma and D. A. Dougherty, Chem. Rev., 1997, 97, 1303; D. Kim, S. Hu, P. Tarakeshwar, K. S. Kim 
and J. M. Lisy, J. Phys. Chem. A, 2003, 107, 1228; K. S. Kim, J. Y. Lee, S. J. Lee, T.-K. Ha and D. H. 
Kim, J. Am. Chem. Soc., 1994, 116, 7399. 



 

 

1.4  Autoensamblatge de l’uracil 
Les molècules d’uracil interaccionen entre si formant dos enllaços d’hidrogen, hi 
ha quatre estructures possibles, en tres de les quals es formen els dos enllaços 
d’hidrogen entre les mateixes dues molècules, o poden formar un enllaç 
d’hidrogen amb cada una de les dues molècules adjacents formant un quartet,  
com es veu a la figura 1017.  

 

 
Figura 10: Els quatre tipus d’interaccions possibles per les molècules d’uracil. WC 

(Watson-Crick), rWC (Watson-Crick invers). En les interaccions de WC l’oxigen que participa en 
l’enllaç d’hidrogen és O(4), en canvi en la interacció rWC és O(2). 

 

També s’han realitzat estudis sobre  l’autoensamblatge de l’uracil18 en la 
superfície de diversos metalls, com coure19 o plata i en aquesta darrera s’ha 
observat que es caracteritza per adoptar una estructura (U)2WCrWC. 

 
 
 
 

 
17 Mihail Barboiu, Adaptative Supramolecular Nanosystems Group, Institut Europeen des Membranes, 
IEM/UMII, Place Eugene Bataillon, Montpellier, France  doi: 10.1002/9780470048672.wecb527 
18A.C. Papageorgiou, S. Fischer, J. Reichert, K. Diller, F. Blobner, F. Klappenberger, F. Allegretti, A.P. 
Seitsonen, J. V. Barth, Chemical transformations drive complex self-assembly of uracil on close-packed 
coinage metal surfaces, ACS Nano. 6 (2012) 2477–2486. https://doi.org/10.1021/nn204863p. en 
19 T. Nakagawa, H. Tanaka, T. Kawai, Two-dimensional self-assembly of uracil molecules on Cu(111) 
surfaces: A low-temperature STM study, Surf. Sci. 370 (1997). https://doi.org/10.1016/S0039-
6028(96)01170-3. 



 

 

1.5  Hexiluracil 
En estudis anteriors, s’ha realitzat la síntesi i caracterització de molècules de 
hexiluracil i derivats20 en que s’ha observat que, en l’estructura dels cristalls de 
hexiluracil, les molècules s’empaqueten de forma similar a les bicapes lipídiques 
(Fig.11), es crea una capa bidimensional en que es formen els enllaços 
d’hidrogen descrits anteriorment, i cada molècula està envoltada d’altres sis, com 
es pot observar a la Fig.12. 

  
Figura 11: Estructura cristal·lina de l’hexiluracil       

 
20 M. Barceló-Oliver, C. Estarellas, A. García-Raso, A. Terrón, A. Frontera, D. Quiñonero, E. Molins, 
P.M. Deyà, Lone pair-π vs π-π Interactions in 5-fluoro-1-hexyluracil and 1-hexyluracil: A combined 
crystallographic and computational study, CrystEngComm. 12 (2010) 362–365. 
https://doi.org/10.1039/b913111f. 



 

 

 
Figura 12: Representació dels enllaços que es formen entre les parts de les molècules 

corresponents als uracils, que es formen en una de les lamines de l’estructura cristal·lina de 
l’hexiluracil.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 M. Barceló-Oliver, C. Estarellas, A. García-Raso, A. Terrón, A. Frontera, D. Quiñonero, E. Molins, 
P.M. Deyà, Lone pair-π vs π-π Interactions in 5-fluoro-1-hexyluracil and 1-hexyluracil. 
 



 

 

2. Objectius 
 

L’objectiu general d’aquesta memòria és estudiar l’autoreconeixement de l’uracil  

 

Els objectius concrets són: 

1 Sintetitzar N1-alquilderivats d’uracil  

 

2 Caracteritzar per difracció de raig X de monocristalls i determinar la 
estructura cristal·lina de les molècules sintetitzades. 

 

3 Estudiar l’estructura i les interaccions intermoleculars d’aquestes 
molècules.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Procediment experimental 
 
3.1 Sililació de l’uracil 

 
Es segueix el procediment indicat22 per a la sililació d’uracil. 

Introduint 100 mmols (11.2 g) de uracil, 90 ml de hexametildisilazà 
(HMDS), fent el muntatge indicat a la Fig.11.Obtenint 94.7 mmols 
(25.0 g) de producte. 

  
Figura 13: Muntatge 
realitzat per a la sililació 
de l’uracil. 

 

3.2  Síntesi de Butiluracil 

 

 
22 M. Barceló Oliver, Interaccions entre ions metàl·lics i composts d’interès biològic (halouracils i derivats 
sintètics, hipurats i aciclovir).: Interaccions metàl·liques que desenvolupen noves molècules 
anticanceroses, (2009) 130. 



 

 

Es va preparar seguint el procediment modificat per a la síntesi de N1-
hexiluracils i derivats20: Es varen introduir 15.6 mmols (4.13 g) de uracil sililat  i 
16.1 mmols (2.2 g) de Bromobuta finalment s’afegí 30 ml de acetonitril, i es purgà 
la bomba PARR® amb nitrogen i s’encalentí a 130ºC durant 48 h. Després 
s’introduí dins un matràs de fons rodo de 250 ml, i s’afegiren 100 ml de metanol i 
es deixà a reflux 30 min. Posteriorment es va rotoevaporar i es deixà cristal·litzar. 
Una vegada el producte cristal·litzà, es posaren els cristalls, de color marró, sobre 
un paper de filtre i es rentaren usant un pinzell i acetona de tal forma que varen 
quedar pràcticament incolors. Es van obtenir 15.5 mg (0.01 mmols) de cristalls. 

ESI-HRMS: (C8H13O2N2 massa exacte exp.=169.09715 teòrica=169.09715) 

H-RMN (300 MHz, DMSO-d6) δ(ppm): 7.59 (d, J=7.8 Hz (-C(6)H-)), 5.50 (d, J=7.8 
Hz (-C(5)H-CONH-)), 3.5 (-C(7)-H2-), 1.50(s, (-C(8)H2-)), 0.84 (t, J=7.5 Hz (-
C(9)H3)) 

 

3.3  Síntesi de Benziluracil  

 
Es va preparar seguint el procediment modificat per a la síntesi de N1-

hexiluracils i derivats. Vàrem obtenir 0.28 g (1.4 mmols) de cristalls de 
benziluracil. 

H-RMN (300 MHz, DMSO-d6) δ(ppm): 11.31 (s,(-N(3)H-)), 7.71(d, J=7.8 Hz (-
C(6)H-)),  5.56(d, J=7.8 Hz (-C(5)H-CONH-)), 4.83(s,(-C(7)-H-)) 

 

 

 



 

 

3.4  Síntesi de isopropiluracil 

 
Es va preparar seguint el procediment modificat per a la síntesi de N1-

hexiluracils i derivats. Es va obtenir un precipitat microcristal·lí i, per tal de 
recristal·litzar-lo, vàrem addicionar 3 ml d’aigua als cristalls, es va remoure i filtrar 
per tal de que es produís la cristal·lització. 

H-RMN (300 MHz, DMSO-d6) δ(ppm): 7.67(d, J=5.7 Hz (-C(6)H-)), 5.48(d, J=8.1 
Hz (-C(5)H-CONH-)), 3.53 (t, J=6.8 Hz (-C(7)-H-), 1.19(d, J=6.9 Hz (-C(8,9)H3)) 

 

3.5  Síntesi de etilbenziluracil 

    
Es va preparar seguint el procediment modificat per a la síntesi de N1-

hexiluracils i derivats. 

 

 

 



 

 

3.6  Síntesi de isobutiluracil 

       
Es va preparar seguint el procediment modificat per a la síntesi de N1-

hexiluracils i derivats. Cristal·litzà formant 2.15 mmols (0.38 g) de cristalls de 
petita mida, per la qual cosa es recristal·litzà usant una dissolució de aigua i 
diclorometà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Resultat i discussió  
 

Butiluracil (1) 

L’estructura cristal·lina del butiluracil és similar a la de l’hexiluracil, en que 
es forma una bicapa on la part polar de la molècula corresponent a l’uracil de les 
diferents molècules, estan formant lamines, donant-se així una successió de 
bicapes, que formen la estructura cristal·lina. Aquesta estructura cristal·lina és 
més complexa que per els compostos (2) i (3), degut a que el butil presenta una 
gran llibertat de moviment, i la seva estructura vendrà determinada per les 
interaccions de London que es donen amb les molècules adjacents. 

 
Figura 14: Enllaços d’hidrogen i estructura del butiluracil.  

En la molècula de butiluracil es pot observar una important variació entre els 
diferents enllaços d’hidrogen N(3)-H(3)···O(4)#, en que la distancia entre H···A 
varia des de 1.888 a 2.061 Å, així com també l’angle D-H···A que va de 168.3º  a 
173.4º, la qual cosa també implica que la fortalesa dels enllaços varia, sent major 
per els enllaços amb una menor distancia entre l’hidrogen i l’oxigen de la molècula 
adjacent. Els enllaços d’hidrogen de l’estructura cristal·lina corresponen a 
U2WCrWC (Fig.10) 



 

 

 

 

Taula 2: Distàncies i angles dels enllaços d’hidrogen de les estructures del 
butluracil, del feniletiluracil i del benziluracil. 

Butiluracil 
D-H···A d(D-H) Å d(H···A) Å  d(D...A) Å <(DHA) (º) 

N(3A)-H(3A)···O(4B) 0,880 2,032 2,900 168,9 
N(3B)-H(3B)···O(4B) 0,880 1,891 2,767 173,2 
N(3C)-H(3C)···O(4D) 0,880 2,036 2,910 171,9 
N(3D)-H(3D)···O(4C) 0,880 1,908 2,782 171,8 
N(3E)-H(3E)···O(4F) 0,880 2,061 2,928 168,3 
N(3F)-H(3F)···O(4E) 0,880 1,888 2,764 173,4 

Feniletiluracil 
D-H···A d(D-H) Å d(H···A) Å d(D...A) Å <(DHA) (º) 

N(3)-H(3)···O(4)# 0,880 2,071 2,932 165,8 
C(11)-H(11)···O(2)# 0,950 2,624 3,309 129,4 

Benziluracil 
D-H···A d(D-H) Å d(H···A) Å d(D...A) Å <(DHA) (º) 

N(3)-H(3)···O(4)# 0,880 1,902 2,781 176,7 
 

 

 Feniletiluracil (2) 

En la molècula de feniletiluracil, a mes de l’enllaç d’hidrogen (N(3)-H(3)···O(4)# 
també es forma una altre interacció mes dèbil entre l’hidrogen d’un dels carbonis 
aromàtics i l’oxigen d’una altre molècula, C(11)-H(11)···O(2)#, ja que els dos 
enllaços d’hidrogen son a dues molècules diferents, l’estructura cristal·lina és U4 

(Fig.10) no obstant els uracils en comptes de formar quartets formen lamines. 
 

 



 

 

 

Figura 15: Enllaços de hidrogen i estructura del Feniletiluracil.  

 

   

 Benziluracil (3)23 

 

 
 Figura 16: Enllaços de hidrogen i l’estructura del Benziluracil. 

 

 
23 Aquest producte ja estava publicat, (Ding, J.-C., Liu, M.-C., Wu, H.-Y., Hu, M.-L. and Xiao, H.-P. (2004), 1-
Benzyluracil. Acta Cryst. E, 60: o837-o838. doi:10.1107/S1600536804009146) tot i això nosaltres 
repetirem l’estudi cristal·logràfic 



 

 

Com en cas del feniletiluracil els enllaços d’hidrogen corresponen a 
l’estructura U4 (Fig.10) no obstant els uracils en comptes de formar quartets 
formen lamines. 

En el que fa referencia a l’anell aromàtic, es veu una clara diferencia entre 
Feniletiluracil (2) i Benziluracil (3) ja que en (3) aquest està en un pla pràcticament 
perpendicular a l’uracil, en canvi en el cas de (2) l’anell aromàtic està en un pla 
paral·lel al pla de l’uracil. Això es degut a que (2) té dos àtoms de carboni entre 
l’anell d’uracil i l’anell aromàtic cosa que li permet més mobilitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Conclusions  
 

1) S’han sintetitzat: 
a. Butiluracil (1) 
b. Feniletiluracil (2) 
c. Benziluracil (3) 
d. Isopropiluracil (4) 
e. Isobutiluracil (5) 

 

2) S’han caracteritzat mitjançant difracció de raig X de monocristalls, H-RMN 
i espectroscòpia de masses els següents compostos: 

a. Butiluracil (Raig X, H-RMN i masses) 
b. Feniletiluracil (Raig X) 
c. Benziluracil (Raig X i H-RMN) 
d. Isopropiluracil (H-RMN) 

 
3) Les dades espectroscòpiques estan d’acord amb les estructures deduïdes 

a partir dels resultats de difracció de raig X 
 

4) Degut a la situació actual amb el Covid-19 no hem pogut finalitzar els 
estudis espectroscopis, que resten pendents de que la situació es ens 
permeti  finalitzar-los. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

6. Annex 

 
Figura 17: H-RMN del compost (1) 
 

 
Figura 18: H-RMN del compost (3) 



 

 

  
Figura 19: H-RMN del compost (4) 

 


