UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Controlling radical-type reactivity with transition metals and supramolecular
cages
Kuijpers, P.F.
Publication date
2017
Document Version
Other version
License
Other
Link to publication
Citation for published version (APA):
Kuijpers, P. F. (2017). Controlling radical-type reactivity with transition metals and
supramolecular cages.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:14 May 2021

______________________________________________________________________

List of abreviations:
Å

Ångström (1 x 10-10 m)

AIBN

2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile)

bipy

2,2’-bipyridine

Boc2O

di-tert-butyl dicarbonate

Co

Cobalt

COSY

Correlation Spectroscopy

Cu

Copper

d (nmr)

doublet

d.r.

Diastereomeric ratio

DFT

Density Functional Theory

DMF

Dimethylformamide

DOSY

Diffusion Ordered Spectroscopy

e.e.

enantiomeric excess

Ea

‡

Activation energy

EPR

Electron Paramagnetic Resonance

EtOAc

Ethyl acetate

Fe

Iron

FWHM

Full-Width Half-Maximum

h

hour

HAT

Hydrogen Atom Transfer

Hz

Hertz

IR

Infrared

k

reaction rate constant

k’

Bolzmann constant

KIE

Kinetic Isotope Effect

kobs

observed reaction rate constant

m (nmr)

multiplet

MeOH

Methanol

MM

Molecular Mechanics

MOF

Metal Organic Framework

MS

Mass Spectrometry

Ni

Nickel
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NMR

Nuclear Magnetic Resonance

N(Tf)2

Triflimide, bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

OTf

Triflate, trifluoromethanesulfonate

PCET

Proton Coupled Electron Transfer

Pd

Palladium

por

Porphyrin

ppm

Parts per million

R

Universal gas constant

s (nmr)

singlet

T

temperature

t (nmr)

triplet

TAPP

5,10,15,20-tetrakis(4-aminophenyl)porphyrin

TMePyP

5,10,15,20-tetrakis(4-N-methylpyridyl)porphyrin

TMP

5,10,15,20-tetramesitylporphyrin

TOF

Turnover Frequency

TON

Turnover Number

TPF20P

5,10,15,20-tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin

TPP

5,10,15,20-tetraphenylporphyrin

TPPS

5,10,15,20-tetrakis(4-sulfonatophenyl)porphyrin

TPyP

5,10,15,20-Tetra(4-pyridyl)porphyrin

UHR-ESI-ToF

Ultra High Resolution-Electron Spray Ionisation-Time of Flight

UV

Ultraviolet

vis

visible

XAS

X-ray Absorbtion Spectroscopy

XRD

X-ray diffraction

Zn

Zinc

ZPE
ΔG

‡

ΔH‡
‡

ΔS
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Zero Point Energy
Gibbs free energy of activation
Enthalpy of activation
Entropy of activation
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