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Otrzymywanie furanylofuranylo i piranylopochodnych alkoholi terpenowych
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Acetale tetrahydrofuranylowy i tetrahydropiranylowy,
tetrahydropiranylowy częściej
ęściej okre
określanie
ślanie
lanie jako etery THP
i THF, odgrywają
odgrywają istotną
istotn rolę jako grupy ochronne służące
słu ce do zabezpieczania alkoholi i fenoli
m.in. przed silnie zasadowymi warunkami reakcji. Mogą
Mog one jednocze
jednocześnie
nie stanowić
stanowi
interesujące grupy osmoforowe.
interesujące
Celem prezentowanej
prezentowanej pracy było otrzymanie furanylofuranylo i piranylopochodnych wybranych
alkoholi (głównie terpenowych) i określenie
okre lenie ich właściwości
okreś
wła
ści
ci zapachowych, co nie było
dotychczas obiektem badań.
badań. W
Wśród
ród substratów znalazły się:
si : sulkatol (6
(6-metylohept
metylohept-5-en2-ol),
ol), melonol (2,6-dimetylohept
(2,6 dimetylohept-5-en--1-ol),
ol), cytronelol, 6,7-dihydrogeraniol,
6,7 dihydrogeraniol, lawandulol
i farnezol. Alkohole te poddano reakcji odpowiednio z 2,3-dihydrofuranem
2,3 dihydrofuranem (DHF) lub
3,4-dihydropiranem
dihydropiranem (DHP) z użyciem
u yciem kwasu p-toluenosulfonowego
uż
p toluenosulfonowego (PTSA) jako katalizatora.
Struktury produktów potwierdzono poprzez wykonanie analiz chromatograficznych
i spektralnych (IR, MS, NMR).
W wyniku przeprowadzonych syntez pozyskano związki
zwi zki charakteryzuj
charakteryzujące
charakteryzują
się
odmiennym od użytego
użytego
ytego alkoholu, niekiedy bardzo atrakcyjnym zapachem (nuta kwiatowa lub
miodowa). Dzięki
Dzięki trwałości
trwałości w środowisku
rodowisku obojętnym
oboj tnym i zasadowym, mog
mogą one znaleźć
znale
praktyczne zastosowanie jako składniki kompozycji zapachowych przeznaczonych do
perfumowania mydeł, środków
rodków detergentowych i środków
rodków kosmetycznych. Warto zaznaczyć,
zaznaczy
iż ze względu
w
du na bardzo interesuj
interesujące
ce wła
właściwości
ści
ci zapachowe tetrahydrofuranylopochodnej
cytronelolu, a także
tak dostępność
dostępność i niskąą cen
cenę surowca – cytronelolu, łatwość
łatwo syntezy czy też
te
dobrąą wydajno
wydajność,
ść, związek
zwi zek ten stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego [1]. Interesujący
Interesuj
jest również
równie fakt, żże wśród
ród oferowanych dotychczas produktów zapachowych nie ma tego
typu acetali.
W ramach prezentacji przedstawione zostaną
zostan także
żee wyniki analiz GC i NMR
potwierdzaj ce powstawanie mieszaniny diastereoizomerów w przypadku reakcji z użyciem
potwierdzające
alkoholi zawierających
zawieraj cych w swojej cz
cząsteczce
steczce centrum stereogeniczne.

[1] Tetrahydrofuranylopochodna
Tetrahydrofuranylopochodna cytronellolu, Zgłoszenie patentowe UP RP P.408712 30.06.2014
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