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Postup prípravy 2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7oxabicyklo[2.2.1]heptánu
Oblasť techniky
Postup

prípravy

2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]-

heptánu.
Doterajší stav techniky
Tento vynález sa týka spôsobu prípravy (±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu vzorca I, ktoréhokoľvek z jeho jednotlivých
enantiomérov alebo akejkoľvek ich neracemickej zmesi reakciou (±)-2-exo-hydroxy1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu

vzorca

II,

ktoréhokoľvek

z jeho

jednotlivých enantiomérov alebo ich neracemickej zmesi s 2-metylbenzylovou
zlúčeninou vzorca III za prítomnosti bázy a organického rozpúšťadla.

Racemická

zmes

(±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-

oxabicyklo[2.2.1]heptánu je známou herbicídnou zlúčeninou, ktorá bola vyvinutá na
použitie v ryži. Je opísaná aj v kompendiu The Pesticide Manual, Fourteenth Edition,
Editor: C.D.S. Tomlin, British Crop Production Council, 2006, entry 157, strany 195 –
196 pod bežným názvom cinmetylín, názvom podľa IUPAC (1RS,2SR,4SR)-1,4epoxy-p-ment-2-yl-2-metylbenzyléter a názvom podľa Chemical Abstract exo-(±)-1metyl-4-(1-metyletyl)-2-[(2-metylfenyl)metoxy]-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán.
Racemická

zmes

(±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-

oxabicyklo[2.2.1]heptánu (tu označovaná aj ako „exo-(±)-izoméry“, CAS RN 8781831-3)
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obsahuje rovnaké diely dvoch enantiomérov (+)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu (tu označovaného aj ako „exo-(+)-izomér“, CAS
RN

87818-61-9)

a (-)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo-

[2.2.1]heptánu (tu označovaného aj ako „exo-(-)-izomér“, CAS RN 87819-60-1).
Príprava

(±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]hep-

tánu a jeho exo-(+)-izoméru a exo-(-)-izoméru reakciou (±)-2-exo-hydroxy-1-metyl-4izopropyl-7-oxabicyklo[2.

2.1]heptánu

s 2-metylbenzylchloridom

za

prítomnosti

hydridu sodného ako bázy a dimetylformamidu ako organického rozpúšťadla je
opísaná v EP 0 081 893 A2 (pozri príklady 29, 34, 35 a 62), US 4,487,945 (pozri
uskutočnenie 48), US 4,542,244 (pozri uskutočnenie 219) a US 4,670,041 (pozri
uskutočnenie 219).
Príprava

exo-(-)-izoméru

reakciou

(-)-2-exo-hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-

oxabicyklo[2.2.1]heptánu s 2-metylbenzylchloridom za prítomnosti hydridu sodného
ako bázy a N,N-dimetylacetamidu ako organického rozpúšťadla je opísaná
v patentoch

US

4,487,945

(pozri

uskutočnenie

46),

US

4,542,244

(pozri

uskutočnenie 218) a US 4,670,041 (pozri uskutočnenie 218).
V CN 101602770 A sa opisuje trojstupňová syntéza v rámci prípravy cinmetylínu.
V krokoch 1 a 2 sa terpinén-4-ol konvertuje na zodpovedajúci 1,2-epoxid, ktorý sa
potom podrobí izomerizácii za vzniku 1,2-epoxidového izomerizačného produktu.
V poslednom kroku 3 sa cinmetylín získava kondenzáciou produktu izomerizácie 1,2epoxidu za prítomnosti rôznych kombinácií báz a organických rozpúšťadiel (pozri
príklady 1, 2, 3, 8 a 9: hydroxid sodný/etylacetát; príklady 4 a 5: amid
sodný/dichlórmetán; príklad 6: hydrid sodný/benzén a príklad 7: terc-butoxid
sodný/toluén).
Silvestre et al., Monatshefte für Chemie 130, strany 589 – 595 (1999) opisujú
syntézu benzyléterových derivátov 1,8-cineolu refluxovaním 3-exo-hydroxy-1,8-
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cineolu s benzylchloridom alebo jeho derivátmi za prítomnosti hydridu sodného
v suchom tetrahydrofuráne.
Barton et al., J. Agric. Food Chem. 2010, 58, strany 10147 – 10155 opisujú prípravu
cinmetylínu spôsobom analogickým so spôsobom publikovaným v publikácii Silvestre
at

al.

(pozri

vyššie),

oxabicyklo[2.2.1]heptánu

t.

j.

reakciou

(ktorý

sa

(±)-2-exo-hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7označuje

ako

„alkohol

10“)

s 2-

metylbenzylchloridom za prítomnosti hydridu sodného v suchom tetrahydrofuráne.
Uvedené

postupy

prípravy

(±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-

oxabicyklo[2.2.1]heptánu, pri ktorých sa ako bázy používajú hydrid sodný a amid
sodný, majú tú nevýhodu, že tieto látky sú za prítomnosti malých množstiev kyslíka
alebo vlhkosti nebezpečne reaktívne. Takéto reakcie môžu viesť k tvorbe
nebezpečných plynov, ako je napríklad vodík (H2) alebo amoniak (NH3). Preto sa
počas manipulácie a skladovania týchto látok vyžaduje príslušná opatrnosť
a preventívne opatrenia, ale v priebehu reakcie sú potrebné aj špecifické
bezpečnostné opatrenia, ako je napríklad atmosféra inertného plynu (napr. dusíka),
správne chladenie, odstraňovanie nebezpečných plynov (H2 alebo NH3) a riedenie.
Ďalej, kombinované použitie hydroxidu sodného a etylacetátu, ktoré je opísané
v patente CN 101602770 A (pozri príklady 1, 2, 3, 8 a 9), môže viesť k hydrolýze
rozpúšťadla etylacetátu vzhľadom na skutočnosť, že hydroxid sodný sa bežne
používa ako zásada pri zmydelňovaní esterov. Z toho vyplýva tvorba pomerne
veľkého množstva nežiaducich vedľajších produktov, nízke výťažky a strata cenného
rozpúšťadla, ktoré nie je k dispozícii na recykláciu.
Philip W. Lee et al., Journal of Agricultural and Food Chemistry, Vol. 34, No. 2, 1986,
strany 162 – 170, publikujú prípravu navrhovaného metabolitu cinmetylínu, t. j. exo-2[[2-(chlórmetyl)fenyl]metoxy]-1-metyl-4-(1-metyletyl)-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu,
refluxovaním

roztoku

exo-1-metyl-4-(1-metyletyl)-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán-2-olu]

v toluéne s práškovým hydroxidom sodným pod Stark-Deanovým nástavcom, až kým
sa už neoddeľovala žiadna ďalšia voda. Výsledný roztok sa následne nechal
reagovať s α,α-dichlór-o-xylénom za vzniku zmesi mono- a disubstituovaných
produktov v pomere približne 50 : 50 spolu s nezreagovaným dichlórxylénom.
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Čistením reakčnej zmesi sa získal exo-2-[[2-(chlórmetyl)fenyl]metoxy]-1-metyl-4-(1metyletyl)-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán v nízkom výťažku 30 %.
Carlo Galli, Organic Preparations and Procedures International, 24 (3), 1992, strany
285 – 307 rozoberá použitie céziových solí v organickej syntéze, okrem iného
použitie uhličitanu cézneho ako heterogénnej bázy v nukleofilných vytesňovacích
reakciách

prebiehajúcich

v dipolárnych

aprotických

rozpúšťadlách,

ako

je

dimetylformamid (DMF) s aniónovými nukleofilmi.
Zhou Bing et al., Journal of Hunan University (Natural Sciences), Vol. 34, No. 3, Mar.
2007, strany 64 až 66, uvádzajú reakcie fenolovej zlúčeniny, ako je napríklad fenol,
naftol,

3,5-di(terc-butyl)fenol

s halogenovaným

uhľovodíkom,

a 4-[di(4-terc-butylfenyl)fenylmetyl]fenol),
ako

je

napríklad

brómetán,

brómbután

a benzylbromid, na prípravu príslušného alkylaryléteru za podmienok použitia
uhličitanu

cézneho

ako

katalyzátora,

hydroxidu

draselného

ako

zásady,

dimetylformamidu (DMF) ako rozpúšťadla, pri laboratórnej teplote a za prítomnosti
molekulového sita.
Jednou z nevýhod vyššie uvedených metód, ktoré využívajú uhličitan cézny, je
kombinované použitie s dimetylformamidom ako rozpúšťadlom. Európska chemická
agentúra (ECHA) zaradila dimetylformamid pre jeho reprotoxické vlastnosti do
zoznamu kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy. Preto sa pri
manipulácii s touto látkou a jej používaní musia dodržiavať osobitné bezpečnostné
opatrenia, ako sú osobné ochranné prostriedky a uzavreté procesy s riadnou
kontrolou expozície. Dimetylformamid sa navyše hydrolyzuje silnými zásadami, ako
je hydroxid sodný alebo draselný, najmä pri zvýšených teplotách, čo vedie
k pomerne veľkému množstvu nežiaducich vedľajších produktov, nízkym výťažkom
a strate cenného rozpúšťadla. Ďalšou nevýhodou reakcie opísanej v práci Zhou Bing
et al. je, že reakcia prebieha za prítomnosti molekulového sita, čo si vo veľkom
meradle vyžaduje dodatočné opatrenia, ako napríklad prechod reaktantov cez vrstvu
molekulového sita, ktoré sa musí pravidelne regenerovať. Okrem toho relatívne
vysoké

dostupné

množstvá

halogenovaného

uhľovodíka

a relatívne

vysoké

množstvá katalyzátora uhličitanu cézneho vo vzťahu k fenolovej zlúčenine spôsobujú
tvorbu nežiaducich vedľajších zložiek.
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Uvedené nevýhody spôsobujú, že predchádzajúce postupy nie sú veľmi vhodné na
priemyselnú

výrobu

a nie

sú atraktívne z ekonomických,

environmentálnych

a zdravotných dôvodov.
Vzhľadom na uvedené nevýhody je stále potrebný zdokonalený postup prípravy (±)2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu vzorca I,
ktoréhokoľvek z jeho jednotlivých enantiomérov alebo akejkoľvek ich neracemickej
zmesi, ktorý by umožnil nielen bezpečnú a ekologickú syntézu, ale aj jednoduché
a nákladovo efektívne komerčné využitie.
Podstata vynálezu
Cieľom predloženého vynálezu je preto prekonať alebo zmierniť aspoň jednu
z uvedených nevýhod, a tak poskytnúť zdokonalený a ekonomicky a komerčne
uskutočniteľný postup prípravy (±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7oxabicyklo[2.2.1]heptánu vzorca I, ktoréhokoľvek z jeho jednotlivých enantiomérov
alebo akejkoľvek ich neracemickej zmesi.
Ďalším cieľom je poskytnúť priemyselne jednoduchý postup prípravy (±)-2-exo-(2metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu

vzorca

I,

ktoréhokoľvek z jeho jednotlivých enantiomérov alebo akejkoľvek ich neracemickej
zmesi, ktorý poskytuje požadovaný konečný produkt v dobrých výťažkoch.
Ďalším

cieľom

je

poskytnúť

ekologickejší

postup

prípravy

metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu

(±)-2-exo-(2vzorca

I,

ktoréhokoľvek z jeho jednotlivých enantiomérov alebo akejkoľvek ich neracemickej
zmesi, a to znížením nepriaznivých účinkov na životné prostredie.
Ďalším cieľom je poskytnúť priemyselne realizovateľný postup prípravy (±)-2-exo-(2metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu

vzorca

I,

ktoréhokoľvek z jeho jednotlivých enantiomérov alebo akejkoľvek ich neracemickej
zmesi, ktorý znižuje obavy o bezpečnosť a existenciu nebezpečných podmienok.
Ďalším cieľom je poskytnúť postup prípravy (±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu vzorca I, ktoréhokoľvek z jeho jednotlivých
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enantiomérov alebo akejkoľvek ich neracemickej zmesi, ktorý znižuje tvorbu
nežiaducich vedľajších produktov.
Teraz sa prekvapivo zistilo, že tieto a ďalšie ciele sa čiastočne alebo úplne dosiahnu
postupom

prípravy

(±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-

oxabicyklo[2.2.1]heptánu vzorca I

ktoréhokoľvek z jeho jednotlivých enantiomérov alebo akejkoľvek ich neracemickej
zmesi,

ktorý

zahŕňa

krok

reakcie

(±)-2-exo-hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-

oxabicyklo[2.2.1]heptánu vzorca II

s 2-metylbenzylovou zlúčeninou vzorca III

kde X je odstupujúca skupina, za prítomnosti aspoň jednej bázy, aspoň jedného
katalyzátora vybraného spomedzi solí rubídia, solí cézia a akejkoľvek ich kombinácie
a aspoň jedného inertného organického rozpúšťadla S1.
Predmetom tohto vynálezu je teda uvedený postup prípravy (±)-2-exo-(2metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu

vzorca

I,
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ktoréhokoľvek z jeho jednotlivých enantiomérov alebo akejkoľvek ich neracemickej
zmesi.
Postup podľa tohto vynálezu prináša rad výhod a prekonáva nevýhody postupov
podľa doterajšieho stavu techniky.
V postupe podľa tohto vynálezu sa nepoužívajú nebezpečné látky, ako sú hydridy
alkalických kovov (napr. hydrid sodný) alebo amidy (napr. amid sodný), čím sa
minimalizuje výskyt nebezpečných reakčných podmienok a potreba bezpečnostných
opatrení a zariadení pri zachovaní efektívnosti a jednoduchosti operácií.
Predovšetkým sa prekvapivo zistilo, že použitie iba katalytických množstiev soli
rubídia a/alebo cézia môže účinne katalyzovať reakciu (±)-2-exo-hydroxy-1-metyl-4izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu
prípravu

II

s 2-metylbenzylovou

zlúčeninou

III

na

(±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-

oxabicyklo[2.2.1]heptánu I za prítomnosti zásady a organického rozpúšťadla. Je to
dosť prekvapujúci výsledok vzhľadom na skutočnosť, že kyslosť alkoholov, ako je
(±)-2-exo-hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán II, je oveľa nižšia
v porovnaní napríklad s fenolmi, čo ich robí menej vhodnými na nukleofilné
vytesňovacie reakcie. V tejto súvislosti treba zohľadniť aj vyššie sterické bránenie
sekundárneho alkoholu II v porovnaní s fenolmi, ktoré ich zvyčajne robí menej
prístupnými pre benzylačnú reakciu s daným elektrofilom.
Okrem toho je obzvlášť prekvapujúce, že postup podľa tohto vynálezu možno účinne
vykonávať v nepolárnych rozpúšťadlách, ako sú alifatické a aromatické uhľovodíky,
napríklad n-heptán alebo toluén. Keďže párovanie iónov má tendenciu znižovať
nukleofilitu iónu, za vhodné na nukleofilné substitučné reakcie, pri ktorých sa ako
katalyzátor používajú soli cézia (napríklad uhličitan cézny), sa doteraz považovali len
rozpúšťadlá s relatívne vysokými dielektrickými konštantami, ako sú dipolárne
aprotické rozpúšťadlá (napríklad dimetylformamid).
Postup podľa tohto vynálezu ponúka niekoľko ďalších výhod oproti spôsobom podľa
doterajšieho stavu techniky, medzi ktoré patria nasledujúce: 1) Možno zabrániť
aglomerácii solí a ťažkých usadenín na vnútorných stenách a rôznych iných častiach
reaktora, ako sú napríklad klapky alebo miešadlo (ďalej aj „zanášanie“), ktoré by inak
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znížili rýchlosť konverzie a viedli k veľkým ťažkostiam vo veľkom rozsahu. Napríklad
výrazná aglomerácia solí hromadiacich sa na vnútorných stenách a iných častiach
reaktora môže brániť správnemu prenosu tepla, odvodu tepla a miešaniu v reaktore.
K takémuto zanášaniu reaktora pri spôsobe podľa tohto vynálezu prakticky
nedochádza, pretože soli tvorené počas reakcie sú suspendované v reakčnom
prostredí ako jemne rozptýlené častice. 2) Inertné organické rozpúšťadlo použité
v tomto vynáleze možno ľahko regenerovať a recyklovať, čo vedie k hospodárnemu
a udržateľnému procesu. 3) Možno sa vyhnúť tvorbe vedľajších produktov. 4) Možno
získať

vyššie

výťažky

požadovaného

(±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-

izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu vzorca I, ktoréhokoľvek z jeho jednotlivých
enantiomérov alebo akejkoľvek ich neracemickej zmesi, čo znamená vyššie
časopriestorové výťažky vďaka katalytickému účinku soli rubídia a/alebo cézia.
Spôsob

podľa

tohto

vynálezu

teda

umožňuje,

aby

príprava

metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu

(±)-2-exo-(2vzorca

I,

ktoréhokoľvek jeho jednotlivých enantiomérov alebo akejkoľvek ich neracemickej
zmesi prebiehala hladkým a kontrolovaným spôsobom, ktorý je veľmi bezpečný,
priemyselne jednoduchý, ekonomický, ekologický a komerčne realizovateľný.
Ďalšie uskutočnenia vynálezu sú zrejmé z nárokov, opisu a príkladov. Rozumie sa,
že jednotlivé znaky predmetu vynálezu opísané v tomto dokumente možno použiť
nielen v kombinácii uvedenej v každom konkrétnom prípade, ale aj v iných
kombináciách, pričom aj tie spadajú do rozsahu vynálezu.
Východiskové látky podľa predloženého vynálezu sú známe zlúčeniny, ktoré sú
komerčne dostupné alebo sa dajú pripraviť známym spôsobom.
Napríklad (±)-2-exo-hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán vzorca II,
ktorýkoľvek z jeho jednotlivých enantiomérov alebo akákoľvek ich neracemická zmes
sa môže pripraviť ktorýmkoľvek z postupov opísaných v patentoch EP 0 081 893 A2
(pozri príklad 15), US 4,487,945 (pozri uskutočnenia 1 a 45), US 4,542,244 (pozri
uskutočnenia 1 a 217) a US 4,670,041 (pozri uskutočnenia 1 a 217) alebo
analogickým spôsobom.
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V 2-metylbenzylovej zlúčenine vzorca III je substituentom X odstupujúca skupina.
Pojem „odstupujúca skupina“ v tu používanom význame sa vzťahuje na akúkoľvek
skupinu, ktorá pri heterolytickom štiepení väzby odchádza z molekuly s párom
elektrónov tak, že molekula je schopná zúčastniť sa nukleofilnej substitučnej reakcie
s (±)-2-exo-hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánom

II,

ktorýmkoľvek z jeho jednotlivých enantiomérov alebo ich neracemickou zmesou.
Výhodné odstupujúce skupiny X sú vybrané zo skupiny, ktorú tvorí halogén,
odstupujúca skupina viazaná cez kyslík, amóniová skupina vzorca IV
-N(R1)(R2)(R3)+Y-

(IV)

kde R1, R2 a R3 sú nezávisle vybrané zo skupiny, ktorú tvorí C1-C6-alkyl, C3-C10cykloalkyl a C6-C20-aryl, a Y- je vybrané zo skupiny, ktorú tvorí halogenid, hydroxid,
C1-C4-alkylsulfonát a C6-C20-arylsulfonát.
Organické časti uvedené v definícii niektorých premenných (t. j. R1, R2 a R3),
sulfonáty (t. j. C1-C4-alkylsulfonáty, C1-C4-halogénalkylsulfonáty, C6-C20-arylsulfonáty
a C3-C10-cykloalkylsulfonáty) a katalyzátory fázového prenosu (t. j. tetra-n-C1-C4alkylamónium-chloridy, bromidy, jodidy alebo hydroxidy, tetra-n-C1-C8-alkylamóniumchloridy, bromidy, jodidy alebo hydroxidy a tetra-n-C1-C12-alkylamónium-chloridy,
bromidy, jodidy alebo hydroxidy) sú – podobne ako pojem halogén – súhrnnými
termínmi pre individuálne vymenovanie jednotlivých členov skupiny. Pojem „halogén“
v každom prípade označuje fluór, chlór, bróm alebo jód. Všetky uhľovodíkové
reťazce, napríklad alkylové reťazce, môžu byť lineárne alebo rozvetvené, pričom
predpona Cn-Cm v každom prípade označuje možný počet atómov uhlíka v skupine.
Príkladmi týchto významov sú:


C1-C4-alkyl: napríklad metyl, etyl, n-propyl, izopropyl (-CH(CH3)2), n-butyl,
sek-butyl (-CH(CH3)-C2H5), izobutyl (-CH2-CH(CH3)2) alebo terc-butyl (C(CH3)3);



C1-C6-alkyl: C1-C4-alkyl, ako je uvedené vyššie, a tiež napríklad n-pentyl,
1-metylbutyl, 2-metylbutyl, 3-metylbutyl, 2,2-dimetylpropyl, 1-etylpropyl, nhexyl, 1,1-dimetylpropyl, 1,2-dimetylpropyl, 1-metylpentyl, 2-metylpentyl,
3-metylpentyl, 4-metylpentyl, 1,1-dimetylbutyl, 1,2-dimetylbutyl, 1,3-
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dimetylbutyl, 2,2-dimetylbutyl, 2,3-dimetylbutyl, 3,3-dimetylbutyl, 1etylbutyl, 2-etylbutyl, 1,1,2-trimetylpropyl, 1,2,2-trimetylpropyl, 1-etyl-1metylpropyl alebo 1-etyl-2-metylpropyl;


C1-C8-alkyl: C1-C6-alkyl, ako je uvedené vyššie, a tiež napríklad n-heptyl,
n-oktyl alebo 2-etylhexyl;



C1-C12-alkyl: C1-C8-alkyl, ako je uvedené vyššie, a tiež napríklad n-nonyl,
izononyl, n-decyl, n-undecyl alebo n-dodecyl;



C1-C4-halogénalkyl: C1-C4-alkyl, ako je uvedené vyššie, ktorý je čiastočne
alebo úplne substituovaný fluórom, chlórom, brómom a/alebo jódom, teda
napríklad chlórmetyl, dichlórmetyl, trichlórmetyl, fluórmetyl, difluórmetyl,
trifluórmetyl, chlórfluórmetyl, dichlórfluórmetyl, chlórdifluórmetyl,
brómmetyl, jódmetyl, 2-fluóretyl, 2-chlóretyl, 2-brómetyl, 2-jódetyl, 2,2difluóretyl, 2,2,2-trifluóretyl, 2-chlór-2-fluóretyl, 2-chlór-2,2-difluóretyl, 2,2dichlór-2-fluóretyl, 2,2,2-trichlóretyl, pentafluóretyl, 2-fluórpropyl, 3fluórpropyl, 2,2-difluórpropyl, 2,3-difluórpropyl, 2-chlórpropyl, 3chlórpropyl, 2,3-dichlórpropyl, 2-brómpropyl, 3-brómpropyl, 3,3,3trifluórpropyl, 3,3,3-tri-chlórpropyl, 2,2,3,3,3-pentafluórpropyl,
heptafluórpropyl, 1-(fluórmetyl)-2-fluóretyl, 1-(chlórmetyl)-2-chlóretyl, 1(brómmetyl)-2-brómetyl, 4-fluórbutyl, 4-chlórbutyl, 4-brómbutyl,
nonafluórbutyl, 1,1,2,2,-tetrafluóretyl alebo 1-trifluórmetyl-1,2,2,2tetrafluóretyl; a



C3-C10-cykloalkyl: napríklad cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl,
cyklohexyl, cykloheptyl, cyklooktyl alebo cyklodecyl.

Pojem „C6-C20-aryl“ v tu používanom význame označuje nenasýtenú aromatickú
karbocyklickú skupinu so 6 až 20 atómami uhlíka, ktorá má jeden kruh (napríklad
fenyl) alebo viac kondenzovaných kruhov, pričom aspoň jeden kruh je aromatický
(napríklad naftalenyl alebo dihydrofenantrenyl). Medzi príklady C6-C20-arylov patrí
fenyl, p-toluenyl, 1-naftalenyl (1-naftyl), 2-naftalenyl (2-naftyl), antracenyl, indenyl
alebo fenantrenyl. Výhodnou arylovou skupinou je fenyl.
Pojem „halogenidový ión“ v tu používanom význame označuje napríklad fluoridový
ión, chloridový ión, bromidový ión alebo jodidový ión.
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Výhodné odstupujúce skupiny viazané cez kyslík sú vybrané zo skupiny, ktorú tvoria
C1-C4-alkylsulfonáty,

C1-C4-halogénalkylsulfonáty,

C6-C20-arylsulfonáty,

C3-C10-

cykloalkylsulfonáty a imidazolylsulfonát (imidazylát), výhodnejšie zo skupiny, ktorú
tvoria C1-C4-alkylsulfonáty, C1-C4-halogénalkylsulfonáty a C6-C20-arylsulfonáty, a ešte
výhodnejšie zo skupiny, ktorú tvoria C1-C4-alkylsulfonáty a C6-C20-arylsulfonáty.
Medzi príklady C1-C4-alkylsulfonátov patria (ale nielen) mezylát (metánsulfonát),
ezylát

(etánsulfonát),

n-propylsulfonát,

izopropylsulfonát,

n-butylsulfonát,

izobutylsulfonát, sek-butylsulfonát a terc-butylsulfonát.
Medzi

príklady

C1-C4-halogénalkylsulfonátov

patria

(ale

nielen)

triflát

(trifluórmetánsulfonát) a trichlórmetánsulfonát.
Medzi príklady C6-C20-arylsulfonátov patria (ale nielen) tozylát (p-toluénsulfonát),
bezylát (benzénsulfonát) a 2-naftylsulfonát.
Medzi príklady C3-C10-cykloalkylsulfonátov patrí (ale nielen) cyklohexylsulfonát.
Odstupujúca skupina viazaná cez kyslík je vybraná zo skupiny, ktorú tvorí mezylát
(metánsulfonát),
butylsulfonát,

ezylát

(etánsulfonát),

izobutylsulfonát,

(trifluórmetánsulfonát),
(benzénsulfonát),

n-propylsulfonát,

sek-butylsulfonát,

trichlórmetánsulfonát,

2-naftylsulfonát,

tozylát

izopropylsulfonát,

terc-butylsulfonát,
(p-toluénsulfonát),

cyklohexylsulfonát

n-

triflát
bezylát

a imidazolylsulfonát

(imidazylát), výhodnejšie zo skupiny, ktorú tvorí mezylát, ezylát, triflát, tozylát
a bezylát, a ešte výhodnejšie zo skupiny, ktorú tvorí mezylát a tozylát.
V ďalšom výhodnom uskutočnení je odstupujúca skupina X vybraná zo skupiny,
ktorú tvorí halogén, C1-C4-alkylsulfonát, C6-C20-arylsulfonát a amóniová skupina
vzorca IV
-N(R1)(R2)(R3)+Y-

(IV)

kde R1, R2 a R3 sú nezávisle vybrané zo skupiny, ktorú tvorí C1-C6-alkyl a Y- je
vybrané zo skupiny, ktorú tvorí halogenid, hydroxid, C1-C4-alkylsulfonát a C6-C20arylsulfonát.
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Výhodnejšie je odstupujúca skupina X vybraná zo skupiny, ktorú tvorí halogén, C1C4-alkylsulfonát, C6-C20-arylsulfonát a amóniová skupina vzorca IV, kde R1, R2 a R3
sú nezávisle vybrané zo skupiny, ktorú tvorí C1-C6-alkyl, a Y- je vybrané zo skupiny,
ktorú tvorí halogenidový, hydroxidový, mezylátový a tozylátový ión.
Ešte výhodnejšie je odstupujúca skupina X vybraná zo skupiny, ktorú tvorí halogén,
C1-C4-alkylsulfonát, C6-C20-arylsulfonát a amóniová skupina vzorca IV, kde R1, R2
a R3 sú nezávisle vybrané zo skupiny, ktorú tvorí C1-C6-alkyl, a Y- je vybrané zo
skupiny, ktorú tvorí halogenidový ión (výhodne chloridový ión).
Ešte výhodnejšie je odstupujúca skupina X vybraná zo skupiny, ktorú tvorí chlór,
bróm, jód, mezylát, tozylát, trimetylamónium-chloridová skupina vzorca IVa
-N(CH3)3+ Cl-

(IVa),

a trietylamónium-chloridová skupina vzorca IVb
-N(CH2CH3)3+Cl-

(IVb).

Ešte výhodnejšie je odstupujúca skupina X vybraná zo skupiny, ktorú tvorí chlór,
bróm, jód, mezylát, tozylát a trimetylamónium-chloridová skupina vzorca IVa.
Ešte výhodnejšie je odstupujúca skupina X vybraná zo skupiny, ktorú tvorí chlór,
mezylát, tozylát a trimetylamónium-chloridová skupina vzorca IVa.
V ďalšom výhodnom uskutočnení je odstupujúca skupina X vybraná z halogénov,
najmä z chlóru, brómu a jódu. Odstupujúcou skupinou X je najvýhodnejšie chlór.
V ďalšom uskutočnení je 2-metylbenzylová zlúčenina vzorca III vybraná zo skupiny,
ktorú tvorí


2-metylbenzylchlorid (1-(chlórmetyl)-2-metylbenzén) vzorca IIIa
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2-metylbenzylbromid (1-(brómmetyl)-2-metylbenzén) vzorca IIIb



2-metylbenzyljodid (1-(jódmetyl)-2-metylbenzén) vzorca IIIc



2-metylbenzylmezylát ((2-metylfenyl)metylester kyseliny metánsulfónovej)
vzorca IIId



2-metylbenzyltozylát ((2-metylfenyl)metylester kyseliny 4metylbenzénsulfónovej) vzorca IIIe



trimetyl(o-tolylmetyl)amónium-chlorid vzorca IIIf
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a



trietyl(o-tolylmetyl)amónium-chlorid vzorca IIIg

2-Metylbenzylovou zlúčeninou vzorca III je najvýhodnejšie 2-metylbenzylchlorid (1(chlórmetyl)-2-metylbenzén) vzorca IIIa.
2-Metylbenzylová zlúčenina vzorca III, ktorá sa používa ako východisková látka
v postupe podľa tohto vynálezu, je buď komerčne dostupná, alebo sa dá pripraviť
metódami známymi v tejto oblasti alebo analogickým spôsobom.
Napríklad 2-metylbenzylová zlúčenina vzorca III, kde X je halogén (napríklad 2metylbenzylchlorid vzorca IIIa), sa môže pripraviť metódou opísanou v publikácii
Synthetic Communications, Volume 33, Issue 7, strany 1103 – 1107, 2003 alebo
analogickým spôsobom.
Napríklad 2-metylbenzylová zlúčenina vzorca III, kde X je C1-C4-alkylsulfonát alebo
C6-C20-arylsulfonát (ako napríklad 2-metylbenzylmezylát vzorca IIId alebo 2metylbenzyltozylát vzorca IIIe) možno pripraviť metódami opísanými v monografiách
Energy & Fuels, 21(3), strany 1695 – 1698, 2007 alebo Phosphorus, Sulfur and
Silicon and the Related Elements, 184(5), strany 1161 – 1174, 2009.
2-Metylbenzylovú zlúčeninu vzorca III, kde X je amóniová skupina vzorca IV (ako
napríklad

trimetyl(o-tolylmetyl)amónium-chlorid

vzorca

IIIf

alebo

trietyl(o-

tolylmetyl)amónium-chlorid vzorca IIIg), možno pripraviť spôsobmi analogickými
s tými, ktoré sú opísané v Organic Syntheses, Coll. Vol. 4, p.98 (1963); Vol. 38, p.5
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(1958). Napríklad 2-metylbenzylová zlúčenina vzorca III, kde X je vybrané zo
skupiny, ktorú tvorí halogén (výhodne chlór, bróm alebo jód a výhodnejšie chlór), C1C4-alkylsulfonát (výhodne mezylát) alebo C6-C20-arylsulfonát (výhodne tozylát), sa
nechá reagovať s terciárnym amínom vzorca NR1R2R3, kde R1, R2 a R3 majú rovnaký
význam ako vo vzorci IV (výhodne kde R1, R2 a R3 sú každé nezávisle vybrané z C1C6-alkylu a C6-C20-arylu, výhodnejšie C1-C6-alkylu, ešte výhodnejšie metylu alebo
etylu a najvýhodnejšie metylu) vo vhodnom rozpúšťadle, napríklad bezvodom
etanole.
2-Metylbenzylovú zlúčeninu vzorca III, kde X je amóniová skupina vzorca IV (ako
napríklad

trimetyl(o-tolylmetyl)amónium-chlorid

vzorca

IIIf

alebo

trietyl(o-

tolylmetyl)amónium-chlorid vzorca IIIg), možno pridať do reakčnej zmesi osobitne
(teda ako izolovanú látku alebo v roztoku akéhokoľvek vhodného rozpúšťadla) alebo
vytvoriť v reakčnej zmesi in situ.
Pri in situ vytváraní 2-metylbenzylovej zlúčeniny vzorca III, kde X je amóniová
skupina vzorca IV (ako napríklad trimetyl(o-tolylmetyl)amónium-chlorid vzorca IIIf
alebo trietyl(o-tolylmetyl)amónium-chlorid vzorca IIIg), postup podľa tohto vynálezu
sa uskutočňuje za prítomnosti aspoň jedného terciárneho amínu vzorca NR1R2R3,
kde R1, R2 a R3 majú rovnaký význam ako vo vzorci IV (výhodne kde R1, R2 a R3 sú
každé nezávisle vybrané z C1-C6-alkylu a C6-C20-arylu, výhodnejšie C1-C6-alkylu,
ešte výhodnejšie metylu alebo etylu a najvýhodnejšie metylu).
Príkladmi vhodných terciárnych amínov vzorca NR1R2R3 sú tri-(C1-C6)-alkylamíny,
ako napríklad trimetylamín, trietylamín, tributylamín a N,N-diizopropyletylamín; di-(C1C6)-alkylfenylamíny, ako napríklad N,N-dimetylanilín a N,N-dietylanilín; a podobne.
Výhodne sa používa terciárny amín vzorca NR1R2R3, kde R1, R2 a R3 sú C1-C6-alkyl,
výhodnejšie C1-C4-alkyl, najmä metyl alebo etyl a najvýhodnejšie metyl.
Výhodne sa používa terciárny amín vzorca NR1R2R3, kde R1, R2 a R3 sú C1-C6-alkyl,
výhodnejšie

C1-C4-alkyl,

najmä

metyl

alebo

etyl

a najvýhodnejšie

metyl.

Najvýhodnejšie je, ak je terciárnym amínom vzorca NR1R2R3 trimetylamín.
2-Metylbenzylová zlúčenina vzorca III, kde X je amóniová skupina vzorca IV (ako
napríklad

trimetyl(o-tolylmetyl)amónium-chlorid

vzorca

IIIf

alebo

trietyl(o-
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tolylmetyl)amónium-chlorid vzorca IIIg) sa môže vytvoriť in situ reakciou 2metylbenzylovej zlúčeniny vzorca III, kde X je vybrané zo skupiny, ktorú tvorí
halogén,

C1-C4-alkylsulfonát

alebo

C6-C20-arylsulfonát

(výhodne

halogén,

výhodnejšie chlór, bróm alebo jód a ešte výhodnejšie chlór) s terciárnym amínom
vzorca NR1R2R3, kde R1, R2 a R3 majú rovnaký význam ako vo vzorci IV (výhodne
kde R1, R2 a R3 sú každé nezávisle vybrané z C1-C6-alkylu a C6-C20-arylu,
výhodnejšie C1-C6-alkylu, ešte výhodnejšie metylu alebo etylu a najvýhodnejšie
metylu)

v reakčnej

zmesi

obsahujúcej

(±)-2-exo-hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-

oxabicyklo[2. 2.1]heptán vzorca II, ktorýkoľvek z jeho jednotlivých enantiomérov
alebo ich neracemickú zmes, bázu s tu uvedeným významom, katalyzátor s tu
uvedeným významom a inertné organické rozpúšťadlo S1 s tu uvedeným významom.
Konkrétnejšie – in situ tvorba 2-metylbenzylovej zlúčeniny vzorca III, kde X je
amóniová skupina vzorca IV (ako napríklad trimetyl(o-tolylmetyl)amónium-chlorid
vzorca IIIf alebo trietyl(o-tolylmetyl)amónium-chlorid vzorca IIIg) sa môže uskutočniť
pridaním (±)-2-exo-hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu vzorca II,
ktoréhokoľvek z jeho jednotlivých enantiomérov alebo akejkoľvek ich neracemickej
zmesi, bázy s tu uvedeným významom, katalyzátora s tu uvedeným významom,
inertného organického rozpúšťadla S1 s tu uvedeným významom a terciárneho
amínu vzorca NR1R2R3 s tu uvedeným významom do reaktora, čím sa získa prvá
zmes, zahrievaním uvedenej prvej zmesi, dávkovaním 2-metylbenzylovej zlúčeniny
vzorca III, kde X je vybrané zo skupiny, ktorú tvorí halogén, C1-C4-alkylsulfonát a C6C20-arylsulfonát (výhodne halogén, výhodnejšie chlór, bróm alebo jód a ešte
výhodnejšie chlór), do prvej zmesi, čím sa získa reakčná zmes.
Predpokladá sa, že terciárny amín NR1R2R3 nahradí odstupujúcu skupinu X v 2metylbenzylovej zlúčenine vzorca III, kde X je vybrané zo skupiny, ktorú tvorí
halogén, C1-C4-alkylsulfonát a C6-C20-arylsulfonát (výhodne halogén, výhodnejšie
chlór, bróm alebo jód a ešte výhodnejšie chlór), za vzniku príslušnej amóniovej soli,
teda 2-metylbenzylovej zlúčeniny vzorca III, kde X je amóniová skupina vzorca IV
(ako napríklad trimetyl(o-tolylmetyl)amónium-chlorid vzorca IIIf alebo trietyl(otolylmetyl)amónium-chlorid vzorca IIIg). Amóniová soľ vytvorená in situ okamžite
reaguje so soľou (±)-2-exo-hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu
vzorca II, pričom v reakčnej zmesi je prítomný ktorýkoľvek z jeho jednotlivých
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enantiomérov alebo ich neracemická zmes. Počas tejto benzylácie sa terciárny amín
opäť uvoľní, a tak je k dispozícii na opätovné spustenie nukleofilnej substitúcie 2metylbenzylovej zlúčeniny vzorca III, kde X je vybrané zo skupiny, ktorú tvorí
halogén, C1-C4-alkylsulfonát a C6-C20-arylsulfonát (výhodne halogén, výhodnejšie
chlór, bróm alebo jód a ešte výhodnejšie chlór).
Uvedená in situ tvorba 2-metylbenzylovej zlúčeniny vzorca III, kde X je amóniová
skupina vzorca IV, je ďalej znázornená na nasledujúcej reakčnej schéme.

X = halogén, C1-C4-alkylsulfonát alebo C6-C20-arylsulfonát

Tento variant postupu podľa vynálezu je teda obzvlášť výhodný, pretože sú potrebné
len substechiometrické alebo dokonca katalytické množstvá terciárneho amínu
NR1R2R3 vzhľadom na 2-metylbenzylovú zlúčeninu vzorca III, kde X je vybrané zo
skupiny, ktorú tvorí halogén, C1-C4-alkylsulfonát a C6-C20-arylsulfonát (výhodne
halogén, výhodnejšie chlór, bróm alebo jód a ešte výhodnejšie chlór) bez prerušenia
benzylačnej reakcie. Okrem toho vyššia elektrofilnosť v dôsledku iónovej povahy 2metylbenzylovej zlúčeniny vzorca III, kde X je amóniová skupina vzorca IV, vedie
k urýchleniu reakcie v porovnaní s priamym použitím 2-metylbenzylovej zlúčeniny
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vzorca III, kde X je vybrané zo skupiny, ktorú tvorí halogén, C1-C4-alkylsulfonát a C6C20-arylsulfonát, ako elektrofilného činidla. Amfifilný charakter 2-metylbenzylovej
zlúčeniny vzorca III, kde X je amóniová skupina vzorca IV, je tiež výhodný vzhľadom
na to, že reakčné prostredie tvorí heterogénnu zmes pozostávajúcu z kvapalnej
a tuhej fázy.
Molárny pomer 2-metylbenzylovej zlúčeniny vzorca III (najmä 2-metylbenzylchloridu
vzorca

IIIa)

k (±)-2-exo-hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu

vzorca II, ktorémukoľvek z jeho jednotlivých enantiomérov alebo akejkoľvek ich
neracemickej

zmesi,

najmä

(±)-2-exo-hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-

oxabicyklo[2.2.1]heptánu vzorca II, ktorémukoľvek z jeho jednotlivých enantiomérov
alebo akejkoľvek ich neracemickej zmesi vzorca II, sa môže značne meniť a závisí
od

povahy

použitej

2-metylbenzylovej

zlúčeniny

III

a použitých

reakčných

podmienok, ale vo všeobecnosti je od 3 : 1 do 0,9 : 1, výhodne od 2 : 1 do 0,9 : 1,
výhodnejšie od 1,5 : 1 do 0,9 : 1 a ešte výhodnejšie od 1,1 : 1 do 0,9 : 1.
V ďalšom uskutočnení sa postup podľa tohto vynálezu uskutočňuje za prítomnosti
aspoň jednej bázy schopnej tvoriť rozpúšťadlo S2 vybrané zo skupiny, ktorú tvorí
voda, C1-C4 alkylalkohol alebo akákoľvek ich kombinácia, za reakčných podmienok.
Príklady C1-C4-alkylalkoholov zahŕňajú metanol, etanol, n-propanol, izopropanol
(propán-2-ol), n-butanol, sek-butanol (bután-2-ol), izobutanol (2-metyl-1-propanol)
a terc-butanol (2-metyl-2-propanol), výhodne metanol, etanol, izopropanol alebo tercbutanol a výhodnejšie metanol.
Vo výhodnom uskutočnení sa postup podľa tohto vynálezu uskutočňuje za
prítomnosti aspoň jednej zásady schopnej tvoriť rozpúšťadlo S2 vybrané zo skupiny,
ktorú tvorí voda, metanol, etanol, izopropanol, terc-butanol a akákoľvek ich
kombinácia (výhodnejšie voda, metanol, etanol, terc-butanol alebo akákoľvek ich
kombinácia, ešte výhodnejšie voda, metanol alebo ich kombinácia a najmä voda) za
reakčných podmienok.
Báza použitá v tomto vynáleze je vybraná najmä z hydroxidov alkalických kovov
a kovov alkalických zemín, uhličitanov alkalických kovov a kovov alkalických zemín,
hydrogenuhličitanov alkalických kovov a kovov alkalických zemín, oxidov alkalických
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kovov a kovov alkalických zemín, C1-C4 alkoholátov alkalických kovov a kovov
alkalických zemín a akejkoľvek ich kombinácie, výhodnejšie z hydroxidov alkalických
kovov a kovov alkalických zemín, uhličitanov alkalických kovov a kovov alkalických
zemín, C1-C4 alkoholátov alkalických kovov a kovov alkalických zemín a akejkoľvek
ich kombinácie, ešte výhodnejšie z hydroxidov alkalických kovov, uhličitanov
alkalických kovov, C1-C4 alkoholátov alkalických kovov a akejkoľvek ich kombinácie,
ešte výhodnejšie z hydroxidov alkalických kovov, C1-C4 alkoholátov alkalických kovov
a akejkoľvek ich kombinácie, a ešte výhodnejšie z hydroxidov alkalických kovov.
Pojem „alkalický kov“ v tu používanom význame zahŕňa napríklad lítium, sodík
a draslík.
Pojem „kov alkalických zemín“ v tu používanom význame zahŕňa napríklad vápnik,
horčík a bárium.
V ďalšom uskutočnení je báza vybraná z hydroxidov alkalických kovov a kovov
alkalických zemín, uhličitanov alkalických kovov a kovov alkalických zemín,
hydrogenuhličitanov alkalických kovov a kovov alkalických zemín, oxidov alkalických
kovov a kovov alkalických zemín, C1-C4 alkoholátov alkalických kovov a kovov
alkalických zemín a akejkoľvek ich kombinácie, výhodne z hydroxidov alkalických
kovov a kovov alkalických zemín, uhličitanov alkalických kovov a kovov alkalických
zemín, C1-C4 alkoholátov alkalických kovov a kovov alkalických zemín a akejkoľvek
ich kombinácie, pričom každý alkalický kov je nezávisle vybraný z lítia, sodíka
a draslíka a každý kov alkalických zemín je nezávisle vybraný z vápnika, horčíka
a bária.
V ďalšom uskutočnení je báza vybraná z hydroxidov alkalických kovov, uhličitanov
alkalických kovov, hydrogenuhličitanov alkalických kovov, oxidov alkalických kovov,
C1-C4 alkoholátov

alkalických

kovov

a akejkoľvek

ich

kombinácie,

výhodne

z hydroxidov alkalických kovov, C1-C4 alkoholátov alkalických kovov a akejkoľvek ich
kombinácie, a výhodnejšie z hydroxidov alkalických kovov, pričom každý alkalický
kov je nezávisle vybraný z lítia, sodíka a draslíka.
Ako hydroxidy alkalických kovov možno použiť hydroxid lítny, hydroxid sodný
a hydroxid draselný.
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Ako hydroxidy kovov alkalických zemín možno použiť hydroxid vápenatý, hydroxid
horečnatý alebo hydroxid bárnatý.
Ako uhličitany alkalických kovov možno použiť uhličitan lítny, uhličitan sodný alebo
uhličitan draselný.
Ako uhličitany kovov alkalických zemín možno použiť uhličitan vápenatý, uhličitan
horečnatý alebo uhličitan bárnatý.
Ako hydrogenuhličitany alkalických kovov možno použiť hydrogenuhličitan lítny,
hydrogenuhličitan sodný alebo hydrogenuhličitan draselný.
Ako hydrogenuhličitany kovov alkalických zemín možno použiť hydrogenuhličitan
vápenatý, hydrogenuhličitan horečnatý alebo hydrogenuhličitan bárnatý.
Ako oxidy alkalických kovov možno použiť oxid lítny, oxid sodný alebo oxid draselný.
Ako oxidy kovov alkalických zemín možno použiť oxid vápenatý, oxid horečnatý
alebo oxid bárnatý.
Ako C1-C4 alkoholáty alkalických kovov možno použiť metoxid lítny, metoxid sodný,
metoxid draselný, etoxid lítny, etoxid sodný, etoxid draselný, n-propoxid lítny, npropoxid

sodný, n-propoxid

draselný, izopropoxid lítny, izopropoxid sodný,

izopropoxid draselný, n-butoxid lítny, n-butoxid sodný, n-butoxid draselný, tercbutoxid lítny, terc-butoxid sodný alebo terc-butoxid draselný.
Ako C1-C4 alkoholáty kovov alkalických zemín možno použiť dimetoxid horečnatý,
dimetoxid vápenatý, dimetoxid bárnatý, dietoxid horečnatý, dietoxid vápenatý,
dietoxid bárnatý, di-n-propoxid horečnatý, di-n-propoxid vápenatý, di-n-propoxid
bárnatý, di-izopropoxid horečnatý, di-izopropoxid vápenatý, di-izopropoxid bárnatý,
di-n-butoxid horečnatý, di-n-butoxid vápenatý, di-n-butoxid bárnatý, di-terc-butoxid
horečnatý, di-terc-butoxid vápenatý alebo di-terc-butoxid bárnatý.
Vo výhodnom uskutočnení je báza použitá v tomto vynáleze vybraná zo skupiny,
ktorú tvorí hydroxid lítny, hydroxid sodný, hydroxid draselný, hydroxid vápenatý,
hydroxid horečnatý, hydroxid bárnatý, uhličitan lítny, uhličitan sodný, uhličitan
draselný, uhličitan vápenatý, uhličitan horečnatý, uhličitan bárnatý, hydrogenuhličitan
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lítny,

hydrogenuhličitan

sodný,

hydrogenuhličitan

draselný,

hydrogenuhličitan

vápenatý, hydrogenuhličitan horečnatý, hydrogenuhličitan bárnatý, oxid lítny, oxid
sodný, oxid draselný, oxid vápenatý, oxid horečnatý, oxid bárnatý, metoxid lítny,
metoxid sodný, metoxid draselný, etoxid lítny, etoxid sodný, etoxid draselný, npropoxid lítny, n-propoxid sodný, n-propoxid draselný, izopropoxid lítny, izopropoxid
sodný, izopropoxid draselný, n-butoxid lítny, n-butoxid sodný, n-butoxid draselný,
terc-butoxid lítny, terc-butoxid sodný, terc-butoxid draselný, dimetoxid horečnatý,
dimetoxid vápenatý, dimetoxid bárnatý, dietoxid horečnatý, dietoxid vápenatý,
dietoxid bárnatý, di-n-propoxid horečnatý, di-n-propoxid vápenatý, di-n-propoxid
bárnatý, di-izopropoxid horečnatý, di-izopropoxid vápenatý, di-izopropoxid bárnatý,
di-n-butoxid horečnatý, di-n-butoxid vápenatý, di-n-butoxid bárnatý, di-terc-butoxid
horečnatý,
kombinácia,

di-terc-butoxid

vápenatý,

výhodnejšie

z hydroxidu

di-terc-butoxid

bárnatý

lítneho, hydroxidu

a akákoľvek

ich

sodného, hydroxidu

draselného, hydroxidu vápenatého, hydroxidu horečnatého, hydroxidu bárnatého,
uhličitanu lítneho, uhličitanu sodného, uhličitanu draselného, uhličitanu vápenatého,
uhličitanu horečnatého, uhličitanu bárnatého, metoxidu lítneho, metoxidu sodného,
metoxidu draselného, dimetoxidu horečnatého, dimetoxidu vápenatého, dimetoxidu
bárnatého a akejkoľvek ich kombinácie, ešte výhodnejšie z hydroxidu lítneho,
hydroxidu sodného, hydroxidu draselného, uhličitanu lítneho, uhličitanu sodného,
uhličitanu draselného, metoxidu lítneho, metoxidu sodného, metoxidu draselného
a akejkoľvek ich kombinácie, ešte výhodnejšie z hydroxidu lítneho, hydroxidu
sodného, hydroxidu draselného, metoxidu lítneho, hydroxidu sodného, metoxidu
draselného a akejkoľvek ich kombinácie, ešte výhodnejšie z hydroxidu sodného,
hydroxidu draselného, metoxidu sodného, metoxidu draselného a akejkoľvek ich
kombinácie a ešte výhodnejšie z hydroxidu sodného, hydroxidu draselného a ich
kombinácie. Bázou použitou v tomto vynáleze je najvýhodnejšie hydroxid sodný.
V ďalšom uskutočnení je bázou hydroxid lítny, hydroxid sodný, hydroxid draselný
a akákoľvek ich kombinácia.
Molárny

pomer

bázy

k (±)-2-exo-hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-

oxabicyklo[2.1.1]heptánu vzorca II, ktorémukoľvek z jeho jednotlivých enantiomérov
alebo akejkoľvek ich neracemickej zmesi, najmä (±)-2-exo-hydroxy-1-metyl-4izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu vzorca II, ktorémukoľvek z jeho jednotlivých
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enantiomérov alebo akejkoľvek ich neracemickej zmesi vzorca II, sa môže značne
meniť a závisí od použitých reakčných podmienok, ale vo všeobecnosti je od 1 : 1 do
5 : 1, výhodne od 1 : 1 do 3 : 1, výhodnejšie od 1 : 1 do 2 : 1 a ešte výhodnejšie od
1 : 1 do 1,5 : 1.
Bázu použitú v tomto vynáleze možno pridať do reakčnej zmesi v tuhej forme, ako
vodný roztok alebo ako ich kombináciu.
Pojem „tuhá forma“ použitý v tomto dokumente zahŕňa okrem iného prášky, tablety,
pelety, vločky, granuly alebo mikroperličky.
Koncentrácia bázy vo vodnom roztoku sa môže meniť a závisí od povahy bázy
a použitých reakčných podmienok, ale vo všeobecnosti je od 5 do 50 %
hmotnostných, výhodne od 10 do 50 % hmotnostných a výhodnejšie od 30 do 50 %
hmotnostných bázy vzhľadom na hmotnosť vodného roztoku.
Bázy vybrané z hydroxidov alkalických kovov (výhodne z hydroxidu lítneho,
hydroxidu sodného, hydroxidu draselného a akejkoľvek ich kombinácie, výhodnejšie
z hydroxidu sodného, hydroxidu draselného a ich kombinácie a najvýhodnejšie
z hydroxidu sodného) sa výhodne pridávajú do reakčnej zmesi v tuhej forme. Ako
tuhé formy hydroxidov alkalických kovov sa môžu použiť pelety, vločky, granuly alebo
mikroperličky, výhodne mikroperličky. Uvedené tuhé formy hydroxidov alkalických
kovov sú komerčne dostupné od rôznych dodávateľov. Vo výhodnom uskutočnení sa
postup podľa tohto vynálezu uskutočňuje za prítomnosti hydroxidu sodného ako
bázy. Báza použitá v tomto vynáleze teda s výhodou obsahuje mikroperličky
hydroxidu sodného a s väčšou výhodou pozostáva z mikroperličiek hydroxidu
sodného.
V ďalšom uskutočnení možno do reakčnej zmesi výhodne pridať aj bázy vybrané
z hydroxidov alkalických kovov (výhodne z hydroxidu lítneho, hydroxidu sodného,
hydroxidu draselného a akejkoľvek ich kombinácie, výhodnejšie z hydroxidu
sodného, hydroxidu draselného a ich kombinácie a najvýhodnejšie z hydroxidu
sodného) vo forme vodného roztoku. Vodný roztok hydroxidu alkalických kovov
(výhodne hydroxidu sodného alebo draselného a výhodnejšie hydroxidu sodného)
obsahuje 10 až 50 % hmotnostných, výhodnejšie 25 až 50 % hmotnostných a ešte
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výhodnejšie 35 až 50 % hmotnostných hydroxidu alkalických kovov (výhodne
hydroxidu sodného alebo draselného a výhodnejšie hydroxidu sodného) vzhľadom
na hmotnosť vodného roztoku. Vodné roztoky hydroxidov alkalických kovov (výhodne
hydroxidu sodného alebo draselného a výhodnejšie hydroxidu sodného) možno
zabezpečiť

známymi

metódami,

ale

sú

aj

komerčne

dostupné

v rôznych

koncentráciách.
Postup podľa tohto vynálezu sa vykonáva za prítomnosti aspoň jedného katalyzátora
vybraného zo solí rubídia, solí cézia a akejkoľvek ich kombinácie.
V jednom uskutočnení je katalyzátor vybraný zo solí rubídia.
V ďalšom uskutočnení je katalyzátor vybraný zo solí cézia.
Výhodne je katalyzátor vybraný z rubídnych a céznych solí anorganických kyselín,
rubídnych a céznych solí organických kyselín a akejkoľvek ich kombinácie.
V jednom uskutočnení je katalyzátor vybraný z rubídnych solí anorganických kyselín,
rubídnych solí organických kyselín a akejkoľvek ich kombinácie.
V ďalšom uskutočnení je katalyzátor vybraný z céznych solí anorganických kyselín,
céznych solí organických kyselín a akejkoľvek ich kombinácie.
Výhodnejšie je katalyzátor vybraný z rubídnych a céznych solí anorganických
kyselín.
V jednom uskutočnení je katalyzátor vybraný z rubídnych solí anorganických kyselín.
V ďalšom uskutočnení je katalyzátor vybraný z céznych solí anorganických kyselín.
Pojem „soli anorganických kyselín“ v tu používanom význame zahŕňa napríklad
halogenidy, uhličitany, sírany, dusičnany, fosforečnany, oxidy a hydroxidy.
Pojem „halogenidy“ v tu používanom význame zahŕňa fluorid, chlorid, bromid a jodid.
Pojem „uhličitany“ v tu používanom význame zahŕňa napríklad uhličitan (CO32-)
a hydrogenuhličitan (HCO3-).
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Pojem

„sírany“

v tu

používanom

význame zahŕňa

napríklad síran

(SO42-)

a hydrogensíran (HSO4-).
Pojem „fosforečnany“ v tu používanom význame zahŕňa napríklad fosforečnan (PO43), hydrogenfosforečnan (HPO42-) a dihydrogenfosforečnan (H2PO4-).
Pojem „soli organických kyselín“ v tu používanom význame zahŕňa napríklad
karboxyláty, alkoholáty a sulfonáty.
Pojem „karboxyláty“ v tu používanom význame zahŕňa napríklad mravčany, octany,
šťaveľany, mliečany a citráty.
Pojem „alkoholáty“ vo význame použitom v definícii katalyzátora zahŕňa napríklad C1C4 alkoholáty, ako je napríklad metoxid, etoxid, n-propoxid, izopropoxid, n-butoxid,
sek-butoxid a terc-butoxid.
Pojem „sulfonáty“ vo význame použitom v definícii katalyzátora zahŕňa napríklad C1C4-alkylsulfonáty, ako sú mezylát (metánsulfonát), ezylát (etánsulfonát), npropylsulfonát, izopropylsulfonát, n-butylsulfonát, izobutylsulfonát, sek-butylsulfonát
a terc-butylsulfonát, C1-C4-halogénalkylsulfonáty, ako je triflát (trifluórmetánsulfonát)
a trichlórmetánsulfonát a C6-C20-arylsulfonáty, ako je tozylát (para-toluénsulfonát),
bezylát

(benzénsulfonát)

a 2-naftylsulfonát,

najmä

metánsulfonát,

trifluórmetánsulfonát a para-toluénsulfonát.
V ďalšom výhodnom uskutočnení je katalyzátor vybraný z halogenidov rubídia
a cézia, uhličitanov rubídia a cézia, síranov rubídia a cézia, dusičnanov rubídia
a cézia, fosforečnanov rubídia a cézia, oxidov rubídia a cézia, hydroxidov rubídia
a cézia, karboxylátov rubídia a cézia, C1-C4 alkoholátov rubídia a cézia, sulfonátov
rubídia a cézia a akejkoľvek ich kombinácie, výhodnejšie z halogenidov rubídia
a cézia, uhličitanov rubídia a cézia, síranov rubídia a cézia, hydroxidov rubídia
a cézia a akejkoľvek ich kombinácie, ešte výhodnejšie z halogenidov rubídia a cézia,
uhličitanov rubídia a cézia, hydroxidov rubídia a cézia a akejkoľvek ich kombinácie,
ešte

výhodnejšie

z halogenidov rubídia a cézia,

uhličitanov

a akejkoľvek ich kombinácie, a najmä z halogenidov rubídia a cézia.

rubídia

a cézia
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V jednom uskutočnení je katalyzátor vybraný z halogenidov rubídia, uhličitanov
rubídia, síranov rubídia, dusičnanu rubídneho, fosforečnanov rubídia, oxidu
rubídneho, hydroxidu rubídneho, karboxylátov rubídia, C1-C4 alkoholátov rubídia,
sulfonátov rubídia a akejkoľvek ich kombinácie, výhodnejšie z halogenidov rubídia,
uhličitanov

rubídia,

síranov

rubídia,

hydroxidu

rubídneho

a akejkoľvek

ich

kombinácie, ešte výhodnejšie z halogenidov rubídia, uhličitanov rubídia, hydroxidu
rubídneho a akejkoľvek ich kombinácie, ešte výhodnejšie z halogenidov rubídia,
uhličitanov rubídia a akejkoľvek ich kombinácie a najmä z halogenidov rubídia.
V ďalšom uskutočnení je katalyzátor vybraný z halogenidov cézia, uhličitanov cézia,
síranov cézia, dusičnanu cézneho, fosforečnanov cézia, oxidov cézia, hydroxidu
cézneho, karboxylátov cézia, C1-C4 alkoholátov cézia, sulfonátov cézia a akejkoľvek
ich kombinácie, výhodnejšie z halogenidov cézia, uhličitanov cézia, síranov cézia,
hydroxidu cézneho a akejkoľvek ich kombinácie, ešte výhodnejšie z halogenidov
cézia, uhličitanov cézia, hydroxidu cézneho a akejkoľvek ich kombinácie, ešte
výhodnejšie z halogenidov cézia, uhličitanov cézia a akejkoľvek ich kombinácie
a najmä z halogenidov cézia.
Vo výhodnom uskutočnení je katalyzátor vybraný z fluoridu rubídneho, chloridu
rubídneho, bromidu rubídneho, jodidu rubídneho, fluoridu cézneho, chloridu cézneho,
bromidu

cézneho,

jodidu

cézneho, uhličitanu

rubídneho,

hydrogenuhličitanu

rubídneho, uhličitanu cézneho, hydrogenuhličitan cézneho, síranu rubídneho,
hydrogensíranu rubídneho, síranu cézneho, hydrogensíranu cézneho, dusičnanu
rubídneho, dusičnanu cézneho, fosforečnanu rubídneho, hydrogenfosforečnanu
rubídneho,

dihydrogenfosforečnanu

rubídneho,

fosforečnanu

cézneho,

hydrogenfosforečnanu cézneho, oxidu rubídneho, oxidu cézneho, hydroxidu
rubídneho, hydroxidu cézneho, mravčanu rubídneho, octanu rubídneho, šťaveľanu
rubídneho, mliečnanu rubídneho, citrátu rubídneho, mravčanu cézneho, octanu
cézneho, šťaveľanu cézneho, mliečnanu cézneho, citrátu cézneho, metoxidu
rubídneho, etoxidu rubídneho, n-propoxidu rubídneho, izopropoxidu rubídneho, nbutoxidu rubídneho, sek-butoxidu rubídneho, terc-butoxidu rubídneho, metoxidu
cézneho, etoxidu cézneho, n-propoxidu cézneho, izopropoxidu cézneho, n-butoxidu
cézneho, sek-butoxidu cézneho, terc-butoxidu cézneho, metánsulfonátu rubídneho,
trifluórmetánsulfonátu rubídneho, para-toluénsulfonátu rubídneho, metánsulfonátu
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cézneho,

trifluórmetánsulfonátu

kombinácie,

výhodnejšie

cézneho,

z fluoridu

para-toluénsulfonátu

rubídneho,

chloridu

cézneho

rubídneho,

a ich

bromidu

rubídneho, jodidu rubídneho, fluoridu cézneho, chloridu cézneho, bromidu cézneho,
jodidu cézneho, uhličitanu rubídneho, uhličitanu cézneho, síranu rubídneho, síranu
cézneho, fosforečnanu rubídneho, fosforečnanu cézneho, hydroxidu rubídneho,
hydroxidu cézneho a akejkoľvek ich kombinácie, ešte výhodnejšie z chloridu
rubídneho, chloridu cézneho, uhličitanu rubídneho, uhličitanu cézneho, síranu
rubídneho, síranu cézneho, hydroxidu rubídneho, hydroxidu cézneho a akejkoľvek
ich kombinácie, ešte výhodnejšie z chloridu rubídneho, chloridu cézneho, uhličitanu
rubídneho,

uhličitanu

cézneho,

hydroxidu

rubídneho,

hydroxidu

cézneho

a akejkoľvek ich kombinácie, ešte výhodnejšie z chloridu rubídneho, chloridu
cézneho, uhličitanu rubídneho, uhličitanu cézneho a akejkoľvek ich kombinácie
a najmä z chloridu rubídneho, chloridu cézneho alebo ich kombinácie.
V jednom uskutočnení je katalyzátor vybraný z fluoridu rubídneho, chloridu
rubídneho,

bromidu

hydrogenuhličitanu

rubídneho,

rubídneho,

jodidu

síranu

rubídneho,

rubídneho,

uhličitanu

rubídneho,

hydrogensíranu

rubídneho,

dusičnanu rubídneho, fosforečnanu rubídneho, hydrogenfosforečnanu rubídneho,
dihydrogenfosforečnanu

rubídneho,

oxidu

rubídneho,

hydroxidu

rubídneho,

mravčanu rubídneho, octanu rubídneho, šťaveľanu rubídneho, mliečnanu rubídneho,
citrátu rubídneho, metoxidu rubídneho, etoxidu rubídneho, n-propoxidu rubídneho,
izopropoxidu rubídneho, n-butoxidu rubídneho, sek-butoxidu rubídneho, tercbutoxidu rubídneho, metánsulfonátu rubídneho, trifluórmetánsulfonátu rubídneho,
para-toluénsufonátu rubídneho a akejkoľvek ich kombinácie, výhodnejšie z fluoridu
rubídneho, chloridu rubídneho, bromidu rubídneho, jodidu rubídneho, uhličitanu
rubídneho,

síranu

rubídneho,

fosforečnanu rubídneho,

hydroxidu

rubídneho

a akejkoľvek ich kombinácie, ešte výhodnejšie z chloridu rubídneho, uhličitanu
rubídneho, síranu rubídneho, hydroxidu rubídneho a akejkoľvek ich kombinácie, ešte
výhodnejšie z chloridu rubídneho, uhličitanu rubídneho, hydroxidu rubídneho
a akejkoľvek ich kombinácie, ešte výhodnejšie z chloridu rubídneho, uhličitanu
rubídneho alebo ich kombinácie a najmä chloridu rubídneho.
V jednom uskutočnení je katalyzátor vybraný z fluoridu cézneho, chloridu cézneho,
bromidu cézneho, jodidu cézneho, uhličitanu cézneho, hydrogenuhličitanu cézneho,
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síranu cézneho, hydrogensíranu cézneho, dusičnanu cézneho, fosforečnanu
cézneho, hydrogenfosforečnanu cézneho, dihydrogenfosforečnanu cézneho, oxidu
cézneho, hydroxidu cézneho, mravčanu cézneho, octanu cézneho, šťaveľanu
cézneho, mliečnanu cézneho, citrátu cézneho, metoxidu cézneho, etoxidu cézneho,
n-propoxidu cézneho, izopropoxidu cézneho, n-butoxidu cézneho, sek-butoxidu
cézneho, terc-butoxidu cézneho, metánsulfonátu cézneho, trifluórmetánsulfonátu
cézneho, para-toluénsufonátu cézneho a akejkoľvek ich kombinácie, výhodnejšie
z fluoridu cézneho, chloridu cézneho, bromidu cézneho, jodidu cézneho, uhličitanu
cézneho, síranu cézneho, fosforečnanu cézneho, hydroxidu cézneho a akejkoľvek
ich kombinácie, ešte výhodnejšie z chloridu cézneho, uhličitanu cézneho, síranu
cézneho, hydroxidu cézneho a akejkoľvek ich kombinácie, ešte výhodnejšie
z chloridu cézneho, uhličitanu cézneho, hydroxidu cézneho a akejkoľvek ich
kombinácie, ešte výhodnejšie z chloridu cézneho, uhličitanu cézneho alebo ich
kombinácie a najmä chloridu cézneho.
Katalyzátor sa výhodne pridáva do reakčnej zmesi v tuhej forme, ale môže sa pridať
aj ako roztok vo vhodnom rozpúšťadle. Katalyzátor môže byť aj nanesený na nosiči.
Molárny

pomer

katalyzátora

k (±)-2-exo-hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-

oxabicyklo[2.2.1]heptánu vzorca II je výhodne od 0,001 : 1 do 0,5 : 1, výhodnejšie od
0,005 : 1 do 0,3 : 1, ešte výhodnejšie od 0,0075 : 1 do 0,2 : 1, ešte výhodnejšie od
0,01 : 1 do 0,1 : 1 a najmä od 0,0125 : 1 do 0,04 : 1.
Postup podľa tohto vynálezu sa vykonáva za prítomnosti aspoň jedného inertného
organického rozpúšťadla S1.
Pod pojmom „inertné organické rozpúšťadlo“ sa rozumie organické rozpúšťadlo,
ktoré za reakčných podmienok tohto vynálezu nevstupuje do žiadnej významnej
reakcie ani s reaktantmi, ani s produktmi.
Inertné organické rozpúšťadlo použité v postupe podľa tohto vynálezu môže byť
vybrané zo širokého spektra rozpúšťadiel v závislosti od použitých reakčných
podmienok.
Vhodnými inertnými organickými rozpúšťadlami S1 môžu byť uhľovodíky, amidy,
étery, ketóny, nitrily a ich kombinácie.
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Uhľovodík použitý ako inertné organické rozpúšťadlo S1 v tomto vynáleze môže byť
vybraný z alifatických uhľovodíkov, cykloalifatických uhľovodíkov, aromatických
uhľovodíkov,

halogenovaných

alifatických

uhľovodíkov,

halogenovaných

aromatických uhľovodíkov a akejkoľvek ich kombinácie.
Inertné organické rozpúšťadlá S1 môžu byť výhodne vybrané z alifatických
uhľovodíkov,

cykloalifatických

halogenovaných

alifatických

uhľovodíkov,
uhľovodíkov,

aromatických

uhľovodíkov,

halogenovaných

aromatických

uhľovodíkov, amidov, éterov, ketónov, nitrilov a akejkoľvek ich kombinácie.
Pojem „alifatické uhľovodíky“ zahŕňa alifatické uhľovodíky s lineárnym a rozvetveným
reťazcom.
Alifatické uhľovodíky s lineárnym reťazcom, ktoré možno použiť v tomto vynáleze,
majú 5 až 15 atómov uhlíka, výhodne 5 až 10 atómov uhlíka. Príklady alifatických
uhľovodíkov s lineárnym reťazcom zahŕňajú n-pentán, n-hexán, n-heptán, n-oktán, nnonán, n-dekán alebo ich kombinácie, výhodne n-heptán, n-oktán, n-nonán, n-dekán
alebo ich kombinácie.
Alifatické uhľovodíky s rozvetveným reťazcom, ktoré sú vhodné na použitie v tomto
vynáleze, majú 4 až 15 atómov uhlíka, výhodne 5 až 12 atómov uhlíka, výhodnejšie
7 až 12 atómov uhlíka a ešte výhodnejšie 8 až 11 atómov uhlíka. Príklady vhodných
alifatických uhľovodíkov s rozvetveným reťazcom zahŕňajú 2-metylpropán, 2metylbután, 2,3-dimetylbután, 2-metylpentán, 3-metylpentán, 2,2-dimetylpentán, 2,3dimetylpentán,
metylhexán,

2,4-dimetylpentán,
2,4-dimetylhexán,

2,

2,4-trimetylpentán,

2,5-dimetylhexán,

2-metylhexán,

2,2,4-trimetylhexán,

3-

2,3,4-

trimetylhexán, 3,3,4-trimetylhexán, 2-metylheptán, 3-metylheptán, 2,3-dimetylheptán,
3,4-dimetylpentán, 2-etyloktán, 2,3-dimetyloktán, 2-metylnonán, 3,4-dimetylnonán, 3metyldekán, 2-metylundekán, 2-metyldodekán, 2,2,4-trimetyldodekán a akúkoľvek
ich kombináciu.
Osobitne vhodné sú zmesi alifatických uhľovodíkov s rozvetveným reťazcom, ktoré
majú od 5 do 12 atómov uhlíka, výhodne 7 až 12 atómov uhlíka a výhodnejšie 8 až
11 atómov uhlíka, ako sú napríklad obchodné zmesi izoparafínových uhľovodíkov
predávaných pod obchodným názvom Isopar® spoločnosťou ExxonMobil Chemical,
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ako napríklad Isopar® E. Isopar E je zmes izoparafínových uhľovodíkov
s destilačným rozmedzím 113 °C až 139 °C.
Príklady

vhodných

cykloalifatických

uhľovodíkov

zahŕňajú

nasýtené

alebo

nenasýtené cykloalifatické uhľovodíky, ako sú napríklad cyklopentán, cyklohexán,
cyklohexén, cykloheptán, cyklooktán, cyklooktén, 1,5-cyklooktadién a podobne.
Uprednostňujú sa nasýtené cykloalifatické uhľovodíky s 5 až 10 atómami uhlíka.
Osobitne výhodný je cyklohexán.
Medzi vhodné aromatické uhľovodíky patria napríklad toluén, o-xylén, m-xylén, pxylén,

etylbenzén,

izopropyltoluén

2-propylbenzén

(m-cymol),

(kumén),

4-izopropyltoluén

2-izopropyltoluén
(p-cymol),

(o-cymol),

3-

1,3,5-trimetylbenzén

(mezitylén) a podobne. Uprednostňuje sa toluén, o-xylén, m-xylén, p-xylén,
etylbenzén, 1,3,5-trimetylbenzén (mezitylén) a ich kombinácie. Z aromatických
uhľovodíkov

sú

výhodné

najmä

toluén,

o-xylén,

m-xylén,

p-xylén,

1,3,5-

trimetylbenzén (mezitylén) a ich kombinácie, pričom toluén je najvýhodnejší.
Príklady vhodných halogenovaných alifatických uhľovodíkov zahŕňajú dichlórmetán,
chloroform,

tetrachlórmetán,

tetrachlóretán,

1,1-dichlóretén,

1,2-dichlóretán,
1,2-dichlóretén

1,1,1,2-tetrachlóretán,
a podobne.

1,1,2,2-

Uprednostňuje

sa

dichlórmetán a 1,2-dichlóretán a akákoľvek ich kombinácia.
Medzi vhodné halogenované aromatické uhľovodíky patria napríklad chlórbenzén,
brómbenzén, o-dichlórbenzén, m-dichlórbenzén, α,α,α-trifluórtoluén (benzotrifluorid)
a podobne.
Medzi vhodné amidy patrí napríklad N,N-dimetylformamid, dimetylacetamid,
dietylacetamid a podobne.
Medzi vhodné étery patria napríklad acyklické, cyklické alebo aromatické étery, ako
je dietyléter, diizopropyléter, n-butylmetyléter, izobutylmetyléter, sek-butylmetyléter,
terc-butylmetyléter, cyklopentylmetyléter, tetrahydrofurán, 2-metyltetrahydrofurán,
1,4-dioxán, anizol a podobne.
Medzi vhodné ketóny patria napríklad acetón, metylmetylketón, metylizopropylketón,
metylizobutylketón, cyklopropylmetylketón a podobne.
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Medzi vhodné nitrily patria napríklad acetonitril, benzonitril a podobne.
Vo

výhodnom

z uhľovodíkov,

uskutočnení
acyklických

je

inertné

éterov,

organické

cyklických

rozpúšťadlo

éterov,

S1

aromatických

vybrané
éterov

a akejkoľvek ich kombinácie, výhodnejšie z alifatických uhľovodíkov, cykloalifatických
uhľovodíkov, aromatických uhľovodíkov, halogenovaných alifatických uhľovodíkov,
halogenovaných aromatických uhľovodíkov, acyklických éterov, cyklických éterov,
aromatických éterov a ich ľubovoľnej kombinácie, ešte výhodnejšie z alifatických
uhľovodíkov, aromatických uhľovodíkov, halogenovaných alifatických uhľovodíkov,
halogenovaných aromatických uhľovodíkov a ich ľubovoľnej kombinácie, ešte
výhodnejšie z alifatických uhľovodíkov, aromatických uhľovodíkov a ich ľubovoľnej
kombinácie, a ešte výhodnejšie z aromatických uhľovodíkov.
V ďalšom výhodnom uskutočnení je inertné organické rozpúšťadlo S1 vybrané
z uhľovodíkov.
Vo výhodnejšom uskutočnení je inertné organické rozpúšťadlo S1 vybrané zo
skupiny, ktorú tvorí n-heptán, n-oktán, n-nonán, n-dekán, toluén, o-xylén, m-xylén, pxylén, etylbenzén, 1,3,5-trimetylbenzén (mezitylén), dichlórmetán, chlórbenzén
a akákoľvek ich kombinácia.
V ešte výhodnejšom uskutočnení je inertné organické rozpúšťadlo S1 vybrané zo
skupiny, ktorú tvorí n-heptán, n-oktán, toluén, o-xylén, m-xylén, p-xylén, etylbenzén,
1,3,5-trimetylbenzén (mezitylén), chlórbenzén a akákoľvek ich kombinácia.
Ešte výhodnejšie je inertné organické rozpúšťadlo S1 vybrané zo skupiny, ktorú tvorí
n-heptán, n-oktán, toluén, o-xylén, m-xylén, p-xylén, etylbenzén, 1,3,5-trimetylbenzén
(mezitylén) a akákoľvek ich kombinácia.
Ešte výhodnejšie je inertné organické rozpúšťadlo S1 vybrané zo skupiny, ktorú tvorí
n-heptán, toluén, o-xylén, m-xylén, p-xylén a akákoľvek ich kombinácia.
Osobitne výhodné inertné organické rozpúšťadlá S1 sú alkylbenzény, ktoré sú mono, di- alebo trialkylsubstituované, pričom každá alkylová skupina obsahuje 1 až 3
atómy uhlíka, najmä tie, ktoré sú vybrané zo skupiny, ktorú tvorí toluén, o-xylén, mxylén,

p-xylén, etylbenzén,

1,3,5-trimetylbenzén (mezitylén)

a akákoľvek ich
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kombinácia, a ešte výhodnejšie sú vybrané zo skupiny, ktorú tvorí toluén, o-xylén, mxylén, p-xylén a akákoľvek ich kombinácia. Inertným organickým rozpúšťadlom S1 je
najvýhodnejšie toluén.
V ďalšom uskutočnení je inertné organické rozpúšťadlo S1 vybrané z nepolárnych
rozpúšťadiel a výhodne z nepolárnych rozpúšťadiel s dielektrickou konštantou
menšou ako 15 (výhodne menšou ako 10, výhodnejšie menšou ako 5 a najmä
menšou ako 3) pri 25 °C.
V ďalšom uskutočnení je katalyzátor vybraný z halogenidov rubídia a cézia,
uhličitanov rubídia a cézia, hydroxidu rubídneho a cézneho a akejkoľvek ich
kombinácie (výhodne z halogenidov rubídia a cézia, uhličitanov rubídia a cézia
a akejkoľvek ich kombinácie a najmä z halogenidov rubídia a cézia) a inertné
organické rozpúšťadlo S1 je vybrané z nepolárnych rozpúšťadiel (výhodne
z nepolárnych rozpúšťadiel s dielektrickou konštantou menšou ako 15, výhodnejšie
menšou ako 10, ešte výhodnejšie menšou ako 5 a najmä menšou ako 3 pri 25 °C).
V ďalšom uskutočnení je katalyzátor vybraný z halogenidov rubídia, uhličitanov
rubídia, hydroxidu rubídneho a akejkoľvek ich kombinácie (výhodne z halogenidov
rubídia, uhličitanov rubídia a akejkoľvek ich kombinácie a najmä z halogenidov
rubídia) a inertné organické rozpúšťadlo S1 je vybrané z nepolárnych rozpúšťadiel
(výhodne z nepolárnych rozpúšťadiel s dielektrickou konštantou menšou ako 15,
výhodnejšie menšou ako 10, ešte výhodnejšie menšou ako 5 a najmä menšou ako
3 pri 25 °C).
V ďalšom uskutočnení je katalyzátor vybraný z halogenidov cézia, uhličitanov cézia,
hydroxidu cézneho a akejkoľvek ich kombinácie (výhodne z halogenidov cézia,
uhličitanov cézia a akejkoľvek ich kombinácie a najmä z halogenidov cézia) a inertné
organické rozpúšťadlo S1 je vybrané z nepolárnych rozpúšťadiel (výhodne
z nepolárnych rozpúšťadiel s dielektrickou konštantou menšou ako 15, výhodnejšie
menšou ako 10, ešte výhodnejšie menšou ako 5 a najmä menšou ako 3 pri 25 °C).
V ďalšom uskutočnení je katalyzátor vybraný z halogenidov rubídia a cézia,
uhličitanov rubídia a cézia, hydroxidu rubídneho a cézneho a akejkoľvek ich
kombinácie (výhodne z halogenidov rubídia a cézia, uhličitanov rubídia a cézia
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a akejkoľvek ich kombinácie a najmä z halogenidov rubídia a cézia) a inertné
organické rozpúšťadlo S1 je vybrané z alifatických uhľovodíkov, aromatických
uhľovodíkov,

halogenovaných

alifatických

uhľovodíkov,

halogenovaných

aromatických uhľovodíkov a akejkoľvek ich kombinácie (výhodne z alifatických
uhľovodíkov, aromatických uhľovodíkov a akejkoľvek ich kombinácie a výhodnejšie
z aromatických uhľovodíkov).
V ďalšom uskutočnení je katalyzátor vybraný z halogenidov rubídia, uhličitanov
rubídia, hydroxidu rubídneho a akejkoľvek ich kombinácie (výhodne z halogenidov
rubídia, uhličitanov rubídia a akejkoľvek ich kombinácie a najmä z halogenidov
rubídia) a inertné organické rozpúšťadlo S1 je vybrané z alifatických uhľovodíkov,
aromatických

uhľovodíkov,

halogenovaných

alifatických

uhľovodíkov,

halogenovaných aromatických uhľovodíkov a akejkoľvek ich kombinácie (výhodne
z alifatických uhľovodíkov, aromatických uhľovodíkov a akejkoľvek ich kombinácie
a výhodnejšie z aromatických uhľovodíkov).
V ďalšom uskutočnení je katalyzátor vybraný z halogenidov cézia, uhličitanov cézia,
hydroxidu cézneho a akejkoľvek ich kombinácie (výhodne z halogenidov cézia,
uhličitanov cézia a akejkoľvek ich kombinácie a najmä z halogenidov cézia) a inertné
organické rozpúšťadlo S1 je vybrané z alifatických uhľovodíkov, aromatických
uhľovodíkov,

halogenovaných

alifatických

uhľovodíkov,

halogenovaných

aromatických uhľovodíkov a akejkoľvek ich kombinácie (výhodne z alifatických
uhľovodíkov, aromatických uhľovodíkov a akejkoľvek ich kombinácie a výhodnejšie
z aromatických uhľovodíkov).
V ďalšom uskutočnení je katalyzátor vybraný z chloridu rubídneho, chloridu cézneho,
uhličitanu rubídneho, uhličitanu cézneho, hydroxidu rubídneho, hydroxidu cézneho
a akejkoľvek ich kombinácie (výhodne z chloridu rubídneho, chloridu cézneho,
uhličitanu rubídneho, uhličitanu cézneho a akejkoľvek ich kombinácie a výhodnejšie
z chloridu rubídneho, chloridu cézneho alebo ich kombinácie) a inertné organické
rozpúšťadlo S1 je vybrané z alifatických uhľovodíkov, aromatických uhľovodíkov,
halogenovaných

alifatických

uhľovodíkov,

halogenovaných

aromatických

uhľovodíkov a akejkoľvek ich kombinácie (výhodne z alifatických uhľovodíkov,
aromatických uhľovodíkov a akejkoľvek ich kombinácie a výhodnejšie z aromatických
uhľovodíkov).
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V ďalšom uskutočnení je katalyzátor vybraný z chloridu rubídneho, uhličitanu
rubídneho, hydroxidu rubídneho a akejkoľvek ich kombinácie (výhodne z chloridu
rubídneho, uhličitanu rubídneho a akejkoľvek ich kombinácie a najmä chloridu
rubídneho) a inertné organické rozpúšťadlo S1 je vybrané z alifatických uhľovodíkov,
aromatických

uhľovodíkov,

halogenovaných

alifatických

uhľovodíkov,

halogenovaných aromatických uhľovodíkov a akejkoľvek ich kombinácie (výhodne
z alifatických uhľovodíkov, aromatických uhľovodíkov a akejkoľvek ich kombinácie
a výhodnejšie z aromatických uhľovodíkov).
V ďalšom uskutočnení je katalyzátor vybraný z chloridu cézneho, uhličitanu cézneho,
hydroxidu cézneho a akejkoľvek ich kombinácie (výhodne z chloridu cézneho,
uhličitanu cézneho a akejkoľvek ich kombinácie a najmä chloridu cézneho) a inertné
organické rozpúšťadlo S1 je vybrané z alifatických uhľovodíkov, aromatických
uhľovodíkov,

halogenovaných

alifatických

uhľovodíkov,

halogenovaných

aromatických uhľovodíkov a akejkoľvek ich kombinácie (výhodne z alifatických
uhľovodíkov, aromatických uhľovodíkov a akejkoľvek ich kombinácie a výhodnejšie
z aromatických uhľovodíkov).
V ďalšom uskutočnení je katalyzátor vybraný z chloridu rubídneho, chloridu cézneho,
uhličitanu rubídneho, uhličitanu cézneho, hydroxidu rubídneho, hydroxidu cézneho
a akejkoľvek ich kombinácie (výhodne z chloridu rubídneho, chloridu cézneho,
uhličitanu rubídneho, uhličitanu cézneho a akejkoľvek ich kombinácie a výhodnejšie
z chloridu rubídneho, chloridu cézneho alebo ich kombinácie) a inertné organické
rozpúšťadlo S1 je vybrané z n-heptánu, n-oktánu, n-nonánu, n-dekánu, toluénu, oxylénu,

m-xylénu,

p-xylénu,

etylbenzénu,

1,3,5-trimetylbenzénu

(mezitylénu),

dichlórmetánu, chlórbenzénu a akejkoľvek ich kombinácie (výhodne z n-heptánu, noktánu, toluénu, o-xylénu, m-xylénu, p-xylénu, etylbenzénu, 1,3,5-trimetylbenzénu
(mezitylénu), chlórbenzénu a akejkoľvek ich kombinácie, výhodnejšie z n-heptánu,
toluénu, o-xylénu, m-xylénu, p-xylénu a akejkoľvek ich kombinácie, najmä toluénu).
V ďalšom uskutočnení je katalyzátor vybraný z chloridu rubídneho, uhličitanu
rubídneho, hydroxidu rubídneho, a akejkoľvek ich kombinácie (výhodne z chloridu
rubídneho, uhličitanu rubídneho a akejkoľvek ich kombinácie a výhodnejšie z chloridu
rubídneho) a inertné organické rozpúšťadlo S1 je vybrané z n-heptánu, n-oktánu, nnonánu, n-dekánu, toluénu, o-xylénu, m-xylénu, p-xylénu, etylbenzénu, 1,3,5-
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trimetylbenzénu

(mezitylénu),

dichlórmetánu,

chlórbenzénu

a akejkoľvek

ich

kombinácie (výhodne z n-heptánu, n-oktánu, toluénu, o-xylénu, m-xylénu, p-xylénu,
etylbenzénu, 1,3,5-trimetylbenzénu (mezitylénu), chlórbenzénu a akejkoľvek ich
kombinácie, výhodnejšie z n-heptánu, toluénu, o-xylénu, m-xylénu, p-xylénu
a akejkoľvek ich kombinácie, najmä toluénu).
V ďalšom uskutočnení je katalyzátor vybraný z chloridu cézneho, uhličitanu cézneho,
hydroxidu cézneho, a akejkoľvek ich kombinácie (výhodne z chloridu cézneho,
uhličitanu cézneho a akejkoľvek ich kombinácie a výhodnejšie z chloridu cézneho)
a inertné organické rozpúšťadlo S1 je vybrané z n-heptánu, n-oktánu, n-nonánu, ndekánu, toluénu, o-xylénu, m-xylénu, p-xylénu, etylbenzénu, 1,3,5-trimetylbenzénu
(mezitylénu), dichlórmetánu, chlórbenzénu a akejkoľvek ich kombinácie (výhodne
z n-heptánu, n-oktánu, toluénu, o-xylénu, m-xylénu, p-xylénu, etylbenzénu, 1,3,5trimetylbenzénu

(mezitylénu),

chlórbenzénu

a akejkoľvek

ich

kombinácie,

výhodnejšie z n-heptánu, toluénu, o-xylénu, m-xylénu, p-xylénu a akejkoľvek ich
kombinácie, najmä toluénu).
V ďalšom uskutočnení má inertné organické rozpúšťadlo S1 teplotu varu pri
atmosférickom tlaku (1 bar) od 35 do 200 °C, výhodne od 90 do 165 °C
a výhodnejšie od 100 do 150 °C.
Molárny pomer inertného organického rozpúšťadla S1 k (±)-2-exo-hydroxy-1-metyl-4izopropyl-7-oxabicyklo[1.1.1]heptánu vzorca II, ktorémukoľvek z jeho jednotlivých
enantiomérov alebo akejkoľvek ich neracemickej zmesi, najmä (±)-2-exo-hydroxy-1metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu

vzorca

II,

ktorémukoľvek

z jeho

jednotlivých enantiomérov alebo akejkoľvek ich neracemickej zmesi vzorca II, sa
môže značne meniť a závisí od použitých reakčných podmienok, ale vo všeobecnosti
je od 30 : 1 do 1 : 1, výhodne od 15 : 1 do 1 : 1, výhodnejšie od 10 : 1 do 1 : 1 a ešte
výhodnejšie od 5 : 1 do 1 : 1.
V ďalšom

uskutočnení

molárny

pomer toluénu

k (±)-2-exo-hydroxy-1-metyl-4-

izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu vzorca II, ktorémukoľvek z jeho jednotlivých
enantiomérov alebo akejkoľvek ich neracemickej zmesi, najmä (±)-2-exo-hydroxy-1metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu vzorca II, je 10 : 1 až 1 : 1, výhodne
5 : 1 až 2 : 1 a výhodnejšie 4 : 1 až 3 : 1.
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V prípadoch, keď sa postup podľa tohto vynálezu uskutočňuje za prítomnosti aspoň
jednej zásady, ktorá je schopná za reakčných podmienok vytvoriť rozpúšťadlo S2
vybrané z vody, C1-C4 alkylalkoholu alebo akejkoľvek ich kombinácie, postup podľa
tohto vynálezu výhodne ďalej zahŕňa krok súčasného odstraňovania rozpúšťadla S2
(výhodne vody, metanolu, etanolu, izopropanolu, terc-butanolu alebo akejkoľvek ich
kombinácie, výhodnejšie vody, metanolu, etanolu, terc-butanolu alebo akejkoľvek ich
kombinácie, ešte výhodnejšie vody, metanolu alebo ich kombinácie a najmä vody)
z reakčnej zmesi (ďalej aj „ďalší krok“).
Voliteľné odstraňovanie vody a/alebo C1-C4 alkylalkoholu umožňuje ešte lepšiu
suspenziu solí vytvorených počas reakcie v reakčnom prostredí vo forme jemne
rozptýlených častíc. Preto sa ďalej znižuje zanášanie povrchov reaktora. Medzi
ďalšie výhody patrí 1) lepšia regenerácia a recyklácia inertného organického
rozpúšťadla S1 použitého v tomto vynáleze; 2) ďalšie zníženie tvorby vedľajších
produktov

a 3)

ďalšie

zlepšenie

výťažku

požadovaného

metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu

(±)-2-exo-(2vzorca

I,

ktoréhokoľvek z jeho jednotlivých enantiomérov alebo akejkoľvek ich neracemickej
zmesi.
Vo výhodnom uskutočnení sa rozpúšťadlo S2 (výhodne voda, metanol, etanol,
izopropanol, terc-butanol alebo akákoľvek ich kombinácia, výhodnejšie voda,
metanol, etanol, terc-butanol alebo akákoľvek ich kombinácia, ešte výhodnejšie
voda, metanol alebo ich kombinácia a najmä voda) počas reakcie súčasne
a kontinuálne alebo súčasne a prerušovane (výhodnejšie súčasne a kontinuálne)
odstraňuje z reakčnej zmesi.
Pod pojmom „kontinuálne odstraňované“ alebo „kontinuálne odstraňovanie“ sa
rozumie, že rozpúšťadlo S2 sa v priebehu reakcie v podstate alebo úplne kontinuálne
odstraňuje z reakčnej zmesi. V tejto súvislosti sa pod pojmami „kontinuálny“ alebo
„kontinuálne“ v žiadnom prípade nemyslí vylúčenie bežných prerušení kontinuity
kroku odstraňovania, napríklad z dôvodu spúšťania procesu.
Odstraňovanie rozpúšťadla S2 sa môže dosiahnuť rôznymi spôsobmi známymi
v odbore, ako sú napríklad chemické alebo fyzikálnochemické spôsoby. Ako
chemické spôsoby sa môže použiť pridanie chemických vychytávačov alebo
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sušiacich činidiel (napríklad síranu sodného, síranu horečnatého, molekulových sít,
zeolitov alebo oxidu vápenatého). Fyzikálnochemické spôsoby zahŕňajú okrem iného
membránové separačné procesy (napríklad nanofiltráciu) alebo azeotropickú
destiláciu.
Vo výhodnom uskutočnení sa rozpúšťadlo S2 (výhodne voda, metanol, etanol,
izopropanol, terc-butanol alebo akákoľvek ich kombinácia, výhodnejšie voda,
metanol, etanol, terc-butanol alebo akákoľvek ich kombinácia, ešte výhodnejšie
voda, metanol alebo ich kombinácia a najmä voda) odstraňuje z reakčnej zmesi
azeotropickou destiláciou. Rozpúšťadlo S2 (výhodne voda, metanol, etanol,
izopropanol, terc-butanol alebo akákoľvek ich kombinácia, výhodnejšie voda,
metanol, etanol, terc-butanol alebo akákoľvek ich kombinácia, ešte výhodnejšie
voda, metanol alebo ich kombinácia a najmä voda) sa odstraňuje z reakčnej zmesi
najmä ako azeotrop tvorený inertným organickým rozpúšťadlom S1 a rozpúšťadlom
S2.
Inertné

organické

rozpúšťadlo

S1

je

konkrétne

schopné

tvoriť

azeotrop

s rozpúšťadlom S2.
V ďalšom uskutočnení je inertné organické rozpúšťadlo S1 schopné tvoriť azeotrop
s rozpúšťadlom S2 vybraným zo skupiny, ktorú tvorí voda, C1-C4 alkylalkohol alebo
ich kombinácia (výhodne voda, metanol, etanol, izopropanol, terc-butanol alebo ich
kombinácia, výhodnejšie voda, metanol, etanol, terc-butanol alebo ich kombinácia,
ešte výhodnejšie voda, metanol alebo ich kombinácia a najmä voda).
V jednom uskutočnení je inertné organické rozpúšťadlo S1 schopné tvoriť azeotrop
s rozpúšťadlom S2, ktorým je voda.
V ďalšom uskutočnení je inertné organické rozpúšťadlo S1 schopné tvoriť azeotrop
s rozpúšťadlom S2 vybraným zo skupiny, ktorú tvoria C1-C4 alkylalkoholy (výhodne
metanol, etanol, izopropanol, terc-butanol alebo akákoľvek ich kombinácia,
výhodnejšie metanol, etanol, terc-butanol alebo akákoľvek ich kombinácia a najmä
metanol).
S cieľom

vyvážiť

potenciálnu

stratu inertného organického rozpúšťadla

S1

odstráneného azeotropickou destiláciou v reakčnej zmesi možno do reakčnej zmesi
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počas reakcie pridávať čerstvé inertné organické rozpúšťadlo S1, recyklované
inertné organické rozpúšťadlo S1 alebo zmes obsahujúcu inertné organické
rozpúšťadlo S1 s nižšou koncentráciou rozpúšťadla S2 v porovnaní s azeotropom.
Vo výhodnom uskutočnení sa teda rozpúšťadlo S2 súčasne (výhodne súčasne
a kontinuálne)

odstraňuje

z reakčnej

zmesi ako

azeotrop

tvorený

inertným

organickým rozpúšťadlom S1 a rozpúšťadlom S2 a počas reakcie sa do reakčnej
zmesi pridáva inertné organické rozpúšťadlo S1 alebo zmes obsahujúca inertné
organické rozpúšťadlo S1, ktorá má nižšiu koncentráciu rozpúšťadla S2 v porovnaní
s azeotropom. Inertné organické rozpúšťadlo S1 (buď čerstvé inertné organické
rozpúšťadlo S1, recyklované inertné organické rozpúšťadlo S1 alebo ich kombinácia)
alebo zmes obsahujúca inertné organické rozpúšťadlo S1 s nižšou koncentráciou
vody, C1-C4 alkylalkoholu alebo akejkoľvek ich zmesi v porovnaní s azeotropom sa
môže pridávať do reakčnej zmesi kontinuálne alebo periodicky (výhodne kontinuálne)
počas reakcie.
Inertné organické rozpúšťadlo S1 (čerstvé inertné organické rozpúšťadlo S1,
recyklované inertné organické rozpúšťadlo S1 alebo ich kombinácia) alebo zmes
obsahujúca inertné organické rozpúšťadlo S1 s nižšou koncentráciou vody, C1C4 alkylalkoholu alebo akejkoľvek ich zmesi v porovnaní s azeotropom sa môže
výhodne pridávať do reakčnej zmesi v takom množstve, aby sa počas reakcie
udržiaval počiatočný objem reakčnej zmesi alebo objem, ktorý je menší ako
počiatočný objem reakčnej zmesi (napr. ≤ 90 % alebo ≤ 80 % alebo ≤ 70 % alebo
≤ 60 % alebo ≤ 50 % alebo ≤ 40 % alebo ≤ 30 % v porovnaní s počiatočným
objemom reakčnej zmesi). Inertné organické rozpúšťadlo S1 (čerstvé inertné
organické rozpúšťadlo S1, recyklované inertné organické rozpúšťadlo S1 alebo ich
kombinácia) alebo zmes obsahujúca inertné organické rozpúšťadlo S1 s nižšou
koncentráciou vody, C1-C4 alkylalkoholu alebo akejkoľvek ich zmesi v porovnaní
s azeotropom sa tiež môže pridávať v takom množstve, aby sa dosiahol objem, ktorý
je vyšší ako počiatočný objem reakčnej zmesi.
Vo výhodnom uskutočnení ďalší krok zahŕňa nasledujúce kroky:
i)

oddestilovávanie azeotropu tvoreného inertným organickým rozpúšťadlom S1
a vodou,
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ii)

kontinuálna

kondenzácia

a separácia azeotropu

na fázu

organického

rozpúšťadla a vodnú fázu,
iii)

recyklovanie fázy organického rozpúšťadla do reakčnej zmesi a

iv)

odstraňovanie vodnej fázy z procesu.

V osobitne výhodnom uskutočnení ďalší krok zahŕňa nasledujúce kroky:
i.1)

odstraňovanie azeotropu tvoreného inertným organickým rozpúšťadlom S1
a vodou vo forme parnej frakcie z reakčnej zmesi,

ii.1)

kondenzovanie uvedenej frakcie pár za vzniku dvojfázového kondenzátu
a prechod uvedeného dvojfázového kondenzátu cez fázový separátor za
vzniku fázy organického rozpúšťadla a vodnej fázy,

iii.1)

presun fázy inertného organického rozpúšťadla (výhodne cez prepad) do
reakčnej zmesi a

iv.1)

odstraňovanie vodnej fázy z procesu.

Postup podľa predloženého vynálezu sa môže voliteľne uskutočňovať za prítomnosti
aspoň jedného katalyzátora fázového prenosu.
Katalyzátory fázového prenosu vhodné na použitie v postupe podľa tohto vynálezu
sú katalyzátory všeobecne známe v odbore, ako napríklad kvartérne amóniové soli.
Príkladmi vhodných katalyzátorov fázového prenosu sú trimetyl(fenyl)amóniumchlorid,

bromid,

jodid

alebo

hydroxid

a tetra-n-C1-C12-alkylamónium-chloridy,

bromidy, jodidy alebo hydroxidy, výhodne tetra-n-C1-C8-alkylamónium-chloridy,
bromidy, jodidy alebo hydroxidy, napr. tetrametylamónium-chlorid, bromid, jodid
alebo hydroxid, tetraetylamónium-chlorid, bromid, jodid alebo hydroxid, tetra-npropylamónium-chlorid, bromid, jodid alebo hydroxid, tetra-n-butylamónium-chlorid,
bromid, jodid alebo hydroxid, tetra-n-pentylamónium-chlorid, bromid, jodid alebo
hydroxid, tetra-n-hexylamónium-chlorid, bromid, jodid alebo hydroxid, tetra-nheptylamónium-chlorid, bromid, jodid alebo hydroxid, tetra-n-oktylamónium-chlorid,
bromid, jodid alebo hydroxid, metyl-tri-n-butylamónium-chlorid, bromid, jodid alebo
hydroxid,

etyltrimetylamónium-chlorid,

bromid,

jodid

alebo

hydroxid,

n-
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propyltrimetylamónium-chlorid, bromid, jodid alebo hydroxid, metyl-trimetylamóniumchlorid, bromid, jodid alebo hydroxid a n-butyltrimetylamónium-chlorid, bromid, jodid
alebo hydroxid. Z nich je výhodné použitie tetra-n-C1-C4-alkylamónium-chloridov,
bromidov, jodidov alebo hydroxidov, najmä tetra-n-butylamónium-chloridu, bromidu,
jodidu alebo hydroxidu a metyl-tri-n-butylamónium-chloridu, bromidu, jodidu alebo
hydroxidu. Katalyzátory fázového prenosu, ktoré sú zvyčajne v tuhom skupenstve, sa
môžu použiť ako také alebo výhodne v rozpustenej forme. Účinné množstvo
katalyzátora fázového prenosu sa môže pohybovať od 0,001 do 0,5 molárneho
ekvivalentu, výhodne od 0,001 do 0,2 molárneho ekvivalentu vzhľadom na (±)-2-exohydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán

II,

ktorýkoľvek

z jeho

jednotlivých enantiomérov alebo akúkoľvek ich neracemickú zmes, najmä (±)-2-exohydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán II.
Postup podľa predloženého vynálezu sa môže uskutočňovať pri atmosférickom tlaku
alebo pri mierne zvýšenom alebo zníženom tlaku. Zvyčajne sa používa atmosférický
tlak. V ďalšom uskutočnení sa postup podľa tohto vynálezu uskutočňuje pri zníženom
tlaku, výhodne v rozmedzí od 0,01 do 10 barov, výhodne od 0,1 do 6 barov.
Teplota použitá v postupe podľa tohto vynálezu sa môže značne líšiť a závisí od
rôznych faktorov, ako je napríklad inertné organické rozpúšťadlo S1 a použitý tlak.
Pri atmosférickom tlaku (1 bar) je teplota spravidla od 35 do 200 °C, výhodne od 70
do 170 °C, výhodnejšie od 80 do 150 °C a ešte výhodnejšie od 110 do 135 °C.
Reakčný čas sa môže pohybovať v širokom rozmedzí a závisí od rôznych faktorov,
ako je napríklad teplota, tlak alebo použité činidlá a pomocné látky. Typický reakčný
čas sa pohybuje od 10 do 50 hodín, výhodne od 10 do 30 hodín a výhodnejšie od 10
do 20 hodín.
V postupe podľa tohto vynálezu možno poskytnúť reakčnú zmes obsahujúcu (±)-2exo-hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán vzorca II, ktorýkoľvek
z jeho jednotlivých enantiomérov alebo akúkoľvek ich neracemickú zmes (výhodne
(±)-2-exo-hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-oxa-bicyklo[2.2.1]heptán

vzorca

II),

2-

metylbenzylovú zlúčeninu vzorca III, bázu s tu uvedeným významom, katalyzátor s tu
uvedeným významom a inertné organické rozpúšťadlo S1 s tu uvedeným významom
a reakčná zmes sa potom zahrieva na reflux.
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V ďalšom uskutočnení sa poskytne prvá zmes obsahujúca (±)-2-exo-hydroxy-1metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán vzorca II, ktorýkoľvek z jeho jednotlivých
enantiomérov alebo akúkoľvek ich neracemickú zmes (výhodne (±)-2-exo-hydroxy-1metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán

vzorca

II,

bázu

s tu

uvedeným

významom, katalyzátor s tu uvedeným významom a inertné organické rozpúšťadlo
S1 s tu uvedeným významom), táto prvá zmes sa zahrieva na reflux a do prvej zmesi
sa za miešania pridá 2-metylbenzylová zlúčenina vzorca III, čím sa získa reakčná
zmes.
V prípade, že sa 2-metylbenzylová zlúčenina vzorca III, kde X je amóniová skupina
vzorca IV (ako napríklad trimetyl(o-tolylmetyl)amónium-chlorid vzorca IIIf alebo
trietyl(o-tolylmetyl)amónium-chlorid vzorca IIIg), tvorí in situ, ako je tu opísané,
poskytne

sa

prvá

zmes

obsahujúca

(±)-2-exo-hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-

oxabicyklo[2.2.1]heptán vzorca II, ktorýkoľvek z jeho jednotlivých enantiomérov alebo
akúkoľvek ich neracemickú zmes (výhodne (±)-2-exo-hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7oxabicyklo[2.2.1]heptán vzorca II), bázu s tu uvedeným významom, katalyzátor s tu
uvedeným významom, inertné organické rozpúšťadlo S1 s tu uvedeným významom
a terciárny amín vzorca NR1R2R3, kde R1, R2 a R3 majú rovnaký význam ako vo
vzorci IV (výhodne, kde R1, R2 a R3 sú každé nezávisle vybrané z C1-C6-alkylu a C6C20-arylu,

výhodnejšie

C1-C6-alkylu,

ešte

výhodnejšie

metylu

alebo

etylu

a najvýhodnejšie metylu), prvá zmes sa zahreje na reflux a do prvej zmesi sa za
miešania pridá 2-metylbenzylová zlúčenina vzorca III, kde X je vybrané z halogénu,
C1-C4-alkylsulfonátu alebo C6-C20-arylsulfonátu (výhodne halogénu, výhodnejšie
chlóru, brómu alebo jódu a ešte výhodnejšie chlóru), čím sa získa reakčná zmes.
Molárny

pomer

terciárneho

amínu

vzorca

NR1R2R3

(najmä

trimetylamínu,

trietylamínu alebo ich kombinácie, výhodnejšie trimetylamínu) k 2-metylbenzylovej
zlúčenine vzorca III), kde X je vybrané z halogénu, C1-C4-alkylsulfonátu alebo C6-C20arylsulfonátu (výhodne halogén, výhodnejšie chlór, bróm alebo jód a ešte
výhodnejšie chlór), môže byť od 1 : 1 do 0,1 : 1, výhodne od 0,5 : 1 do 0,1 : 1,
výhodnejšie od 0,25 : 1 do 0,1 : 1, ešte výhodnejšie od 0,15 : 1 do 0,1 : 1 a ešte
výhodnejšie 0,1 : 1 až 0,01 : 1.
V postupe podľa tohto vynálezu sa báza (v tuhej forme, ako vodný roztok alebo ako
ich kombinácia) môže pridávať dávkovo (v jednej alebo viacerých jednotlivých
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dávkach, výhodne v jednej dávke) alebo kontinuálne, pričom sa uprednostňuje
dávkové pridávanie.
2-Metylbenzylová zlúčenina vzorca III sa môže pridávať dávkovo (v jednej alebo
viacerých jednotlivých dávkach) alebo kontinuálne, pričom sa uprednostňuje
kontinuálne dávkované pridávanie.
(±)-2-exo-(2-Metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán vzorca I,
ktorýkoľvek z jeho jednotlivých enantiomérov alebo akákoľvek ich neracemická zmes
(výhodne (±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán
vzorca I) sa výhodne izoluje z konečnej reakčnej zmesi použitím bežných metód,
napríklad extrakciou, najmä extrakciou zásaditým alebo neutrálnym vodným médiom,
destiláciou a podobne.
Po skončení reakcie sa reakčná zmes výhodne extrahuje vodou, po čom nasleduje
zahustenie a odstránenie inertného organického rozpúšťadla S1. Na ďalšie čistenie
sa môže použiť odparovanie z tenkej vrstvy, ako aj rektifikácia.
Príklady uskutočnenia vynálezu
Vynález je ilustrovaný nasledujúcimi príkladmi bez toho, aby bol na ne alebo nimi
obmedzený.
Príklad 1: Príprava (±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7oxabicyklo[2.2.1]heptánu (báza: tuhý hydroxid sodný, rozpúšťadlo: toluén, 1 molárny
ekvivalent 1-(chlórmetyl)-2-metylbenzénu, katalyzátor: chlorid cézny)
(±)-2-exo-Hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán (38,0 g, 0,222 mol),
tuhý hydroxid sodný (11,8 g, 0,289 mol) a 5 mol% chloridu cézneho (1,90 g,
0,011 mol) sa suspendovali v toluéne (71,6 g, 0,777 mol). Reakčná zmes sa
zahrievala na reflux (vnútorná teplota 116 °C). Pri tejto teplote sa do zmesi
v priebehu 7 h dávkoval 1-(chlórmetyl)-2-metylbenzén (32,0 g, 0,222 mol). Reakčná
zmes sa udržiavala 24 hodín pri refluxe (vnútorná teplota sa počas reakcie zvyšuje
na 130 °C). Po ochladení reakčnej zmesi na 25 °C sa pridala voda (70 g) a reakčná
zmes sa extrahovala. Po oddelení fáz sa opäť pridala voda (70 g). Zmes sa
extrahovala a fázy sa oddelili. Roztok produktu sa destiloval použitím Dean
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Starkových podmienok. Roztok produktu (163,2 g) sa analyzoval kvantitatívnou
plynovou chromatografiou (GC) (GC s vnútorným štandardom), ktorá ukázala (±)-2exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán
s koncentráciou

31,1 %.

To

zodpovedá

výťažku

83,3 %

(±)-2-exo-(2-

metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu. Výťažok na základe
spätne

získanej

východiskovej

látky

((±)-2-exo-hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-

oxabicyklo[2.2.1]heptánu) zodpovedá 97,1 %.
Porovnávací príklad 1: Príprava (±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7oxabicyklo[2.2.1]heptánu (báza: tuhý hydroxid sodný, rozpúšťadlo: toluén, 1 molárny
ekvivalent 1-(chlórmetyl)-2-metylbenzénu, nie podľa vynálezu)
(±)-2-exo-Hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán

(125,9 g,

0,736 mol) a tuhý hydroxid sodný (39,0 g, 0,956 mol) sa suspendovali v toluéne
(237,3 g, 2,575 mol). Reakčná zmes sa zahrievala na reflux (vnútorná teplota
116 °C). Pri tejto teplote sa do zmesi v priebehu 7 h dávkoval 1-(chlórmetyl)-2metylbenzén (106,1 g, 0,736 mol). Reakčná zmes sa udržiavala 24 hodín pri refluxe
(vnútorná teplota sa počas reakcie zvyšuje na 130 °C). Po ochladení reakčnej zmesi
na 25 °C sa pridala voda (200 g) a reakčná zmes sa extrahovala. Po oddelení fáz sa
opäť pridala voda (201 g). Zmes sa extrahovala a fázy sa oddelili. Roztok produktu
sa destiloval použitím Dean Starkových podmienok. Roztok produktu (279,2 g) sa
analyzoval

kvantitatívnou

štandardom),

ktorá

plynovou

ukázala

chromatografiou

(GC)

(GC

s vnútorným

(±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-

oxabicyklo[2.2.1]heptán s koncentráciou 47,9 %. To zodpovedá výťažku 66,2 % (±)2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu.

Výťažok

na základe spätne získanej východiskovej látky ((±)-2-exo-hydroxy-1-metyl-4izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu) zodpovedá 88,3 %.
Príklad 2: Príprava (±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7oxabicyklo[2.2.1]heptánu použitím odstraňovania vody azeotropickou destiláciou
(báza: tuhý hydroxid sodný, rozpúšťadlo: toluén, 0,97 molárneho ekvivalentu 1(chlórmetyl)-2-metylbenzénu), 0,025 molárnych ekvivalentov chloridu cézneho)
(±)-2-exo-Hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán

(241,4 g,

1,411 mol), tuhý hydroxid sodný (74,9 g, 1,835 mol) a chlorid cézny (6,00 g,
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0,035 mmol) sa suspendovali v toluéne (455,5 g, 4,938 mol). Reakčná zmes sa
zahrievala na reflux (teplota plášťa: 130 °C). Pri tejto teplote sa do zmesi v priebehu
7 h dávkoval 1-(chlórmetyl)-2-metylbenzén (197,4 g, 1,369 mol). Reakčná zmes sa
udržiavala 24 hodín pri refluxe a počas tohto času sa z reakčnej zmesi priebežne
odstraňovala voda azeotropickou destiláciou (Dean Starkove podmienky). Po
ochladení reakčnej zmesi na 70 °C a dvojnásobnej extrakcii vodou (2 × 310,4 g) sa
roztok produktu azeotropicky vysušil použitím Dean-Starkových podmienok. Roztok
produktu (835,3 g) sa analyzoval kvantitatívnou plynovou chromatografiou (GC) (GC
s vnútorným štandardom), ktorá ukázala (±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán s koncentráciou 42,1 %. To zodpovedá výťažku
90,8 % (±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu.
Výťažok na základe spätne získanej východiskovej látky ((±)-2-exo-hydroxy-1-metyl4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu) zodpovedá > 97,8 %.
Príklad 3: Príprava (±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7oxabicyklo[2.2.1]heptánu použitím odstraňovania vody azeotropickou destiláciou
(báza: tuhý hydroxid sodný, rozpúšťadlo: toluén, 0,97 molárneho ekvivalentu 1(chlórmetyl)-2-metylbenzénu), 0,025 molárnych ekvivalentov chloridu cézneho)
(±)-2-exo-Hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán

(241,4 g,

1,411 mol), tuhý hydroxid sodný (74,9 g, 1,835 mol) a chlorid cézny (6,00 g,
0,035 mmol) sa suspendovali v toluéne (455,5 g, 4,938 mol). Reakčná zmes sa
zahrievala na reflux (teplota plášťa: 135 °C). Pri tejto teplote sa do zmesi v priebehu
7 h dávkoval 1-(chlórmetyl)-2-metylbenzén (197,4 g, 1,369 mol). Reakčná zmes sa
udržiavala 24 hodín pri refluxe a počas tohto času sa z reakčnej zmesi priebežne
odstraňovala voda azeotropickou destiláciou (Dean Starkove podmienky). Po
ochladení reakčnej zmesi na 70 °C a dvojnásobnej extrakcii vodou (2 × 310,4 g) sa
roztok produktu azeotropicky vysušil použitím Dean-Starkových podmienok. Roztok
produktu (722,8 g) sa analyzoval kvantitatívnou plynovou chromatografiou (GC) (GC
s vnútorným štandardom), ktorá ukázala (±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán s koncentráciou 48,3 %. To zodpovedá výťažku
90,2 % (±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu.
Výťažok na základe spätne získanej východiskovej látky ((±)-2-exo-hydroxy-1-metyl4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu) zodpovedá > 98,0 %.
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Príklad 4: Príprava (±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7oxabicyklo[2.2.1]heptánu použitím odstraňovania vody azeotropickou destiláciou
(báza: tuhý hydroxid sodný, rozpúšťadlo: toluén, 0,97 molárneho ekvivalentu 1(chlórmetyl)-2-metylbenzénu), 0,035 molárnych ekvivalentov chloridu cézneho)
(±)-2-exo-Hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán

(212,8 g,

1,244 mol), tuhý hydroxid sodný (66,0 g, 1,617 mol) a chlorid cézny (7,40 g,
0,044 mmol) sa suspendovali v toluéne (401,1 g, 4,353 mol). Reakčná zmes sa
zahrievala na reflux (teplota plášťa: 135 °C). Pri tejto teplote sa do zmesi v priebehu
7 h dávkoval 1-(chlórmetyl)-2-metylbenzén (174,0 g, 1,207 mol). Reakčná zmes sa
udržiavala 24 hodín pri refluxe a počas tohto času sa z reakčnej zmesi priebežne
odstraňovala voda azeotropickou destiláciou (Dean Starkove podmienky). Po
ochladení reakčnej zmesi na 70 °C a trojnásobnej extrakcii vodou (1 × 239,4 g;
1 × 263,5 g, 1 × 229,4 g) sa roztok produktu azeotropicky vysušil použitím DeanStarkových podmienok. Roztok produktu (824,9 g) sa analyzoval kvantitatívnou
plynovou chromatografiou (GC) (GC s vnútorným štandardom), ktorá ukázala (±)-2exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán
s koncentráciou

38,0 %.

To

zodpovedá

výťažku

91,9 %

(±)-2-exo-(2-

metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu. Výťažok na základe
spätne

získanej

východiskovej

látky

((±)-2-exo-hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-

oxabicyklo[2.2.1]heptánu) zodpovedá > 98,5 %.
Príklad 5: Príprava (±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7oxabicyklo[2.2.1]heptánu použitím odstraňovania vody azeotropickou destiláciou
(báza: tuhý hydroxid sodný, rozpúšťadlo: toluén, 0,97 molárneho ekvivalentu 1(chlórmetyl)-2-metylbenzénu), 0,0125 molárnych ekvivalentov uhličitanu cézneho)
(±)-2-exo-Hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán

(241,7 g,

1,413 mol), tuhý hydroxid sodný (75,0 g, 1,838 mol) a uhličitan cézny (5,90 g,
0,018 mmol) sa suspendovali v toluéne (455,5 g, 4,944 mol). Reakčná zmes sa
zahrievala na reflux (teplota plášťa 130 °C). Pri tejto teplote sa do zmesi v priebehu
7 h dávkoval 1-(chlórmetyl)-2-metylbenzén (197,6 g, 1,370 mol). Reakčná zmes sa
udržiavala 24 hodín pri refluxe a počas tohto času sa z reakčnej zmesi priebežne
odstraňovala voda azeotropickou destiláciou (Dean Starkove podmienky). Po
ochladení reakčnej zmesi na 70 °C a trojnásobnej extrakcii vodou sa roztok produktu
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azeotropicky vysušil použitím Dean-Starkových podmienok. Roztok produktu
(801,7 g) sa analyzoval kvantitatívnou plynovou chromatografiou (GC) (GC
s vnútorným štandardom), ktorá ukázala (±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán s koncentráciou 44,7 %. To zodpovedá výťažku
92,5 % (±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu.
Výťažok na základe spätne získanej východiskovej látky ((±)-2-exo-hydroxy-1-metyl4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu) zodpovedá > 99,5 %.
Príklad 6: Príprava (±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7oxabicyklo[2.2.1]heptánu použitím odstraňovania vody azeotropickou destiláciou
(báza: tuhý hydroxid sodný, rozpúšťadlo: toluén, 0,97 molárneho ekvivalentu 1(chlórmetyl)-2-metylbenzénu), 0,025 molárnych ekvivalentov monohydrátu hydroxidu
cézneho)
(±)-2-exo-Hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán

(241,4 g,

1,411 mol), tuhý hydroxid sodný (75,0 g, 1,838 mol) a monohydrát hydroxidu
cézneho (6,30 g, 0,036 mmol) sa suspendovali v toluéne (455,5 g, 4,944 mol).
Reakčná zmes sa zahrievala na reflux (teplota plášťa 130 °C). Pri tejto teplote sa do
zmesi v priebehu 7 h dávkoval 1-(chlórmetyl)-2-metylbenzén (197,4 g, 1,369 mol).
Reakčná zmes sa udržiavala 24 hodín pri refluxe a počas tohto času sa z reakčnej
zmesi priebežne odstraňovala voda azeotropickou destiláciou (Dean Starkove
podmienky). Po ochladení reakčnej zmesi na 70 °C a trojnásobnej extrakcii vodou sa
roztok produktu azeotropicky vysušil použitím Dean-Starkových podmienok. Roztok
produktu (801,0 g) sa analyzoval kvantitatívnou plynovou chromatografiou (GC) (GC
s vnútorným štandardom), ktorá ukázala (±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán s koncentráciou 43,6 %. To zodpovedá výťažku
90,2 % (±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu.
Výťažok na základe spätne získanej východiskovej látky ((±)-2-exo-hydroxy-1-metyl4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu) zodpovedá > 98,2 %.
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Príklad 7: Príprava (±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7oxabicyklo[2.2.1]heptánu použitím odstraňovania vody azeotropickou destiláciou
(báza: tuhý hydroxid sodný, rozpúšťadlo: toluén, 0,97 molárneho ekvivalentu 1(chlórmetyl)-2-metylbenzénu), 0,025 molárnych ekvivalentov chloridu rubídneho)
(±)-2-exo-Hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán

(241,7 g,

1,413 mol), tuhý hydroxid sodný (75,2 g, 1,842 mol) a chlorid rubídny (4,30 g,
0,035 mmol) sa suspendovali v toluéne (455,3 g, 4,941 mol). Reakčná zmes sa
zahrievala na reflux. Pri tejto teplote sa do zmesi v priebehu 7 h dávkoval 1(chlórmetyl)-2-metylbenzén (197,4 g, 1,369 mol). Reakčná zmes sa udržiavala 24
hodín a počas tohto času sa z reakčnej zmesi priebežne odstraňovala voda
azeotropickou destiláciou (Dean Starkove podmienky). Po ochladení reakčnej zmesi
na 70 °C a trojnásobnej extrakcii vodou sa roztok produktu azeotropicky vysušil
použitím Dean-Starkových podmienok. Roztok produktu (811,6 g) sa analyzoval
kvantitatívnou plynovou chromatografiou (GC) (GC s vnútorným štandardom), ktorá
ukázala

(±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptán

s koncentráciou

43,0 %.

To

zodpovedá

výťažku

90,1 %

(±)-2-exo-(2-

metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu. Výťažok na základe
spätne

získanej

východiskovej

látky

((±)-2-exo-hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-

oxabicyklo[2.2.1]heptánu) zodpovedá > 98,5 %.
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P A T E N T O V É
1.

Postup

prípravy

N Á R O K Y

(±)-2-exo-(2-metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-

oxabicyklo[2.2.1]heptánu vzorca (I)

ktoréhokoľvek

z jeho

jednotlivých

enantiomérov

alebo

akejkoľvek

ich

neracemickej zmesi, vyznačujúci sa tým, že zahŕňa krok reakcie (±)-2-exohydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu vzorca (II)

akýchkoľvek

jeho

jednotlivých

enantiomérov

alebo

akejkoľvek

ich

neracemickej zmesi s 2-metylbenzylovou zlúčeninou vzorca (III)

kde X je odstupujúca skupina, za prítomnosti aspoň jednej bázy, aspoň
jedného katalyzátora vybraného spomedzi solí rubídia, solí cézia a akejkoľvek
ich kombinácie a aspoň jedného inertného organického rozpúšťadla S1.
2.

Postup podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že X je vybrané z halogénov
a odstupujúcej skupiny viazanej cez kyslík.

3.

Postup podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúci sa tým, že X je halogén.

4.

Postup podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, vyznačujúci sa tým, že, báza je
vybraná z hydroxidov alkalických kovov a kovov alkalických zemín, uhličitanov
alkalických kovov a kovov alkalických zemín, hydrogenuhličitanov alkalických
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kovov a kovov alkalických zemín, oxidov alkalických kovov a kovov alkalických
zemín, C1-C4 alkoholátov alkalických kovov a kovov alkalických zemín
a akejkoľvek ich kombinácie, pričom každý alkalický kov je nezávisle vybraný
z lítia, sodíka a draslíka a každý kov alkalických zemín je nezávisle vybraný
z vápnika, horčíka a bária.
5.

Postup podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, vyznačujúci sa tým, že báza je
vybraná zo skupiny, ktorú tvorí hydroxid lítny, hydroxid sodný, hydroxid
draselný a akákoľvek ich kombinácia.

6.

Postup podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5, vyznačujúci sa tým, že
katalyzátor je vybraný z rubídnych a céznych solí anorganických kyselín,
rubídnych a céznych solí organických kyselín a akejkoľvek ich kombinácie.

7.

Postup podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6, vyznačujúci sa tým, že
katalyzátor je vybraný z halogenidov rubídia a cézia, uhličitanov rubídia
a cézia, síranov rubídia a cézia, dusičnanov rubídia a cézia, fosforečnanov
rubídia a cézia, oxidu rubídneho a cézneho, hydroxidu rubídneho a cézneho,
karboxylátov rubídia a cézia, C1-C4 alkoholátov rubídia a cézia, sulfonátov
rubídia a cézia a akejkoľvek ich kombinácie.

8.

Postup podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7, vyznačujúci sa tým, že
katalyzátor sa pridáva do reakčnej zmesi v tuhej forme.

9.

Postup podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 8, vyznačujúci sa tým, že inertné
organické rozpúšťadlo S1 je vybrané z nepolárnych rozpúšťadiel.

10.

Postup podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 9, vyznačujúci sa tým, že inertné
organické rozpúšťadlo S1 je vybrané z alifatických uhľovodíkov, aromatických
uhľovodíkov a akejkoľvek ich kombinácie.

11.

Podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 10, vyznačujúci sa tým, že inertné
organické rozpúšťadlo S1 je vybrané zo skupiny, ktorú tvorí n-heptán, n-oktán,
toluén, o-xylén, m-xylén, p-xylén, etylbenzén, 1,3,5-trimetylbenzén (mezitylén)
a akákoľvek ich kombinácia.

12.

Postup podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 11, vyznačujúci sa tým, že báza je
schopná tvoriť rozpúšťadlo S2 vybrané zo skupiny, ktorú tvorí voda, C1-C4
alkylalkohol alebo akákoľvek ich kombinácia, za reakčných podmienok.
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13.

Postup podľa nároku 12, vyznačujúci sa tým, že ďalej zahŕňa krok súčasného
odstraňovania rozpúšťadla S2 z reakčnej zmesi.

14.

Postup podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 13, vyznačujúci sa tým, že 2metylbenzylovou zlúčeninou vzorca (III) je 2-metylbenzylchlorid vzorca (IIIa)

15.

Použitie soli rubídia alebo cézia ako katalyzátora na prípravu (±)-2-exo-(2metylbenzyloxy)-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu (I) reakciou
(±)-2-exo-hydroxy-1-metyl-4-izopropyl-7-oxabicyklo[2.2.1]heptánu

(II)

s 2-

metylbenzylovou zlúčeninou (III) za prítomnosti aspoň jednej zásady a aspoň
jedného inertného organického rozpúšťadla.

