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ЦИКЛІЧНА ОБЕРНЕНО-ПОХІДНА ХРОНОПОТЕНЦІОМЕТРІЯ У ДОСЛІДЖЕННІ 

ЕЛЕКТРОХІМІЇ ХАРЧОВОГО БАРВНИКА Е129 

Спеціальний червоний AG (харчова добавка E129), азобарвник дозволений для 
використання у харчовій та косметичній промисловості України. Барвник  добре 
розчинний у воді, використовується у вигляді натрієвої солі. 

Циклічна обернено-похідна хронопотенціометрія змінного струму частотою 50 Гц 
(ЦОПХ) на ртутному електроді [1, 2] раніше не використовувалась у дослідженні 
електрохімії азобарників. Відомі приклади її використання для вивчення білків, нуклеїнових 
кислот, аміноцукридів, ступеня денатурації протеїнів тощо [3]. 

Рис. 1. Структура, dE/dt  E і ЦОПХ залежності для барвника Е129 

На рис. 1 наведено залежність в Сd = f(E) для відновлення барвника Е129 на ртутному 
крапельному електроді. Процес проходить при потенціалі 1,0 В відносно насиченого 
аргентум хлоридного електрода. 

При цьому, як видно з показаної на вставці залежності dE/dt = f(E), процес відновлення 
барвника починається з адсорбованого стану і проходить практично необоротно. 
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ТЕРМІЧНО АКТИВОВАНА ЗАТРИМАНА ФЛУОРЕСЦЕНЦІЯ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМ 

СТАНОМ ПЕРЕНОСУ ЗАРЯДУ 

Сучасні органічні світлодіоди (OLED) набувають все ширшого застосування в 
матеріально доступних телевізорах нового покоління та інших плоских дисплеях, а також у 
численних твердотільних лампах та іграшках. З 1987 року, коли Танг і ВанСлайк 
продемонстрували перший флуоресцентний двошаровий OLED, було досягнуто значного 
прогресу у збільшенні внутрішньої квантової ефективності (IQE) за допомогою триплетного 
змішування і термічно активованої затриманої флуоресценції (TADF) фосфоресцентних 
OLED. 


