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List of Abbreviations 
 

Å   Ångström (1 Å = 1 x 10-10 m) 

ACN   acetonitrile 

APT   Attached Proton Test 

br (NMR)  broad  

Bipy   2,2’-bipyridine 

Bu   Butyl 

ca.   circa 

Calcd.   Calculated 

Cat.   Catalyst 

cod   1,5-cyclooctadiene    

conv   conversion 

Cp   cyclopentadienyl 

CSI   Cold Spray Ionization 

CT   Charge Transfer  

CV   Cyclic Voltammetry 

d (NMR)  doublet 

DCM   Dichloromethane 

dd (NMR)  doublet of doublets 

DFT   density functional theory 

DIAD   Diisopropyl azodicarboxylate 

DLS   Dynamic Light Scattering 

DMF   N,N’-Dimethylformamide 

DMSO  Dimethyl sulfoxide 

DOSY   Diffusion Ordered NMR Spectroscopy 

dt (NMR)  doublet of triplets 

ee   enantiomeric excess 

e.g.   exempli gratia (for example) 

equiv.   equivalents 

er   enantiomeric ratio  

ESI   ElectroSpray Ionization 

Et   Ethyl 

et al.   et alia (and others) 

EtOAc   Ethyl acetate 

eV   electronvolt 

Fc   Ferrocene 

FD   Field desorption 
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h   hours 

Hex   Hexyl 

HOMO  Highest Occupied Molecular Orbital 

HRMS  High Resolution Mass Spectrometry 

i.e.    id est (that is) 

J   coupling constant in NMR 

L (as in M6L4) Ligand 

LUMO  Lowest Unoccupied Molecular Orbital 

M (as in M6L4) Metal 

m (NMR)  multiplet 

Me   Methyl 

MeCN   acetonitrile 

MeOH  methanol  

Min   minutes 

MS   Mass spectrometry 

m/z   mass to charge ratio 

NHC   N-heterocyclic carbene 

NMR   Nuclear Magnetic Resonance 

ON   Overnight 

OTf   Triflate (= trifluoromethanesulfonate) 

Ph   Phenyl 

ppm   parts per million 

pyr   pyridine 

q (NMR)  quartet 

Rf   retention factor 

RT   Room Temperature 

s (NMR)  singlet 

t (NMR)  triplet 

tBu   tert-Butyl 

TEM   transmission electron microscopy 

TFE   2,2,2-trifluoroethanol 

tmeda   tetramethylethylenediamine   

TOF   turnover frequency  

TOFini   initial turnover frequency  

TON   turnover number 

UV   Ultraviolet 

Vis   Visible 

vs.   versus 
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