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LLISTAT D’ACRÒNIMS 

 
ACE-Cl cloroformat de 1-cloroetil 

AIBN 2,2’-azobisisobutironitril 

Bn benzil 

COD  1,4-ciclooctadiè 

Cy ciclohexà 

dba dibenzilidenacetona 

DBU  1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-è 

DCE 1,2-dicloroetà 

DDQ 2,3-dicloro-5,6-diciano-1,4-benzoquinona 

DEA dietilamina 

DIBALH hidrur de diisobutilalumini 

DIPHOS 1,4-bis(difenilfosfino)butà 

DMAP 4-N,N-dimetilaminopiridina 

DME dimetoxietà 

DMF dimetilformamida 

DMSO dimetil sulfòxid 

dppe  1,2-bis(difenilfosfino)età 

HMPA hexametilentrifosforotriamida 

HMTA hexametilentetraamina 

K-Selectride tri-sec-butilborhidrur de potassi 

LDA diisopropilamidur de liti 

LiHMDS hexametildisilazà de liti 

NBD nobornadiè 

NBS N-bromosuccinimida 

NPIF fluorur de (o-nitrofenil)feniliodoni 

Py piridina 

TBSCl clorur de tert-butildimetilsilil 

TLC cromatografia en capa fina 

THF tetrahidrofuran 

TMG tetrametilguanidina 

TMSCl clorur de trimetilsilil 
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