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Elektrochemická cela pro stanovení bakteriální kontaminace pitné vody

Oblast techniky

Technické řešení se týká konstrukce elektrochemické cely pro elektrochemické stanovení 
bakteriální kontaminace zdrojů pitné vody. Význakem technického řešení je použití vysoce 
citlivého impedimetrického biosenzoru založeného na borem dopované nanokrystalické 
diamantové (BDNCD) vrstvě modifikované senzorovými molekulami jako pracovní elektrody.

Dosavadní stav techniky

Požadavky na kvalitu pitné vody, které jsou zahrnuty v požadavcích evropské směrnice pro 
pitnou vodu 98/83/ES, byly transponovány do zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. 
A k tomuto zákonu se vztahující vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění. Mikrobiologické 
a biologické ukazatele se liší typem limitu určeným rizikovostí sledovaného ukazatele - 
biologického činitele a dále pak samotným limitem, který může být 0 KTJ/100 ml u rizikových 
organismů, anebo nenulový u těch méně závažných, indikujících spíše celkové organické 
znečištění ve vodě. Mezi hlavní sledované ukazatele patří zjm. koliformní bakterie, intestinální 
enterokoky, Escherichia coli, Clostridium perfringens. V pitné vodě obsažené patogenní bakterie 
představují přetrvávající vážné zdravotní riziko mnohdy až s fatálními následky a s nemalým 
ekonomickým dopadem epidemických infekcí. Koliformní bakterie nejsou typickými indikátory 
fekálního znečištění (spíše indikují sekundární kontaminaci), za pravý a věrohodný ukazatel 
kontaminace splašky a indikátor fekálního znečištění (dle WHO od roku 1992) je právě 
Escherichia coli, což je termotolerantní koliformní bakterie, která se vyskytuje ve velkých 
počtech ve střevech lidí a zvířat. Voda kontaminovaná bakteriemi způsobuje zdravotní problémy, 
které se projevují nejčastěji jako nevolnost, průjem a zvracení.

Současný problém v detekci mikrobiální kontaminace v pitných vodách je hlavně vtom, že 
klasické mikrobiologické analýzy vzorků pitných vod jsou založeny na kultivacích. Kultivační 
postupy (standardní operační postupy) jsou uzpůsobeny tak, aby poskytly v co možná nejkratším 
časovém horizontu adekvátní výsledek. Kultivace, která spočívá v tom, že na základní, specifická 
anebo selektivní média se aplikuje patřičný objem vzorku vody. Tuhá média, nalitá na Petriho 
miskách, obsahující živiny, které daný mikroorganismus, pokud je ve vodě přítomný, využije pro 
svůj metabolismus, začne se množit a tzv. zviditelňovat na živném médiu v podobě KTJ neboli 
koloniích tvořících jednotky, a to až po určité době, v závislosti na metabolismu mikroorganismu 
(2 až 3 dny). V praxi, v případě úniku bakteriální kontaminace do pitné vody, může nastat velký 
problém vtom, že výsledek rozboru, tj. zjištění kontaminantu je velmi pozdě. Tato skutečnost 
iniciovala v posledních letech značné výzkumné úsilí zaměřené na hledání nových efektivních 
a zejména rychlých analytických postupů, a to včetně aplikace biosenzorů.

Obecně se každý biosenzor se skládá z dvou základních komponent, a to z rozpoznávajícího 
elementu se specifickou vazebnou afinitou k cílovému analytu a z transduktoru, který převádí 
specifickou vazebnou událost ve fyzikálně měřitelnou veličinu. Rozpoznávací element mohou 
tvořit na povrch transduktoru ukotvené senzorové biomolekuly, jako jsou protilátky, peptidy, 
sacharidy a DNA oligonukleotidy. Z pohledu transduktoru lze biosenzory kategorizovat do 
několika základních skupin. V prvé řadě jsou to optické biosenzory, přičemž nejrozšířenější jsou 
senzory pracující na principu povrchové plasmonové rezonance. Piezoelektrické senzory jsou 
založeny na sledování změn rezonanční frekvence na křemenném krystalu a její transformace 
indukované hmotnostní změněnou na jeho povrchu v důsledku interakce s cílovým analytem. 
Další poměrně rozsáhlo skupinou jsou elekrochemické senzory, které monitorují změny 
elektrického pole způsobené interakcemi na rozhraní senzoru a vzorku.

Jedním z limitujících faktorů pro široké zavedení biosenzorů do praxe je stabilita rozpoznávacích 
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elementů, tj. senzorových molekul imobilizováných na povrch transduktoru, speciálně proteinů. 
Ta je zejména odvislá od fyzikálněchemické inertnosti transduktoru a chemie použité pro 
imobilizaci senzorových biomolekul na jeho povrch. V současnosti nejčastěji užívanými 
materiály pro konstrukci biosenzorů jsou křemík a zlato. Nevýhodou těchto materiálů je, že 
použitá chemie pro navázání senzorových molekul na jejich povrch, tj. sulfidový můstek 
v případě zlata a silyleteherový můstek v případě křemíku, neposkytuje ukotvení s dostatečnou 
stabilitou z pohledu dlouhodobého a opakovaného použití biosenzorů. Dalším neméně 
významným negativním faktorem je, že tyto materiály indukují denaturaci na ně vázaných 
proteinů v důsledku jejich interakce s jejich ne zcela chemicky inertním povrchem. Pokusy 
o potlačení tohoto efektu co-imobilizaci polyetylenglykolu nebo lipidové dvojvrstvy nebyly příliš 
úspěšné. Ve vztahu kvýše uvedeným nedostatkům se jeví jako velice perspektivní transduktor 
založený na polovodivém borem dopovaném nanokrystalickém diamantu (BDNCD), neboť 
kombinuje jeho specifické elektrochemické vlastnosti s unikátními chemickými vlastnostmi 
a dobrou biokompatibilitou povrchu nanokrystalického diamantu.

Podstata technického řešení

Podstatou technického řešení elektrochemické cely (viz její sestava znázorněná na Obr. 1) 
je použití impedimetrického biosenzorů (viz jeho princip znázorněný na Obr. 2) založeného na 
borem dopované nanokrystalické diamantové (BDNCD) vrstvě modifikované senzorovými 
molekulami jako pracovní elektrody. Aplikace BDNCD vrstvy jako vysoce citlivého 
transduktoru schopného převést s vysokou citlivostí vazebnou událost mezi na něm ukotvenou 
senzorovou molekulou a molekulami buněčného povrchu bakterie ve změnu impedance 
představuje originální řešení. Použitím chemicky inertní BDNCD vrstvy jako transduktoru jsou 
eliminovány výše uvedené nedostatky spojené s omezenou stabilitou rozpoznávacího elementu u 
v případě biosenzorů založených na transduktorech z ne zcela inertních materiálů, jako jsou 
křemík nebo zlato.

Elektrochemická cela se sestává (jak je znázorněno na Obr. 1) z duté válcové nádoby cely 1 
vyrobené z nevodivého a chemicky inertního plastu. Nádoba cely je ve spodní části opatřena 
čtvercovým otvorem a vybráním pro umístění pracovní elektrody 2 a její utěsnění čtvercovým 
těsněním 3. Elektrické propojení pracovní elektrody 2 je obstaráno kovovým přívodem 4 
vloženým mezi tělo cely a elektricky nevodivé kruhové těsněním s otvory pro šrouby 5. Uzavření 
spodní části cely proti úniku roztoku elektrolytu je zajištěno stažením pomocí kruhové kovové 
příruby 6 a šroubů 7. Horní část cely je uzavřena pomocí horní kruhové příruby 8 a šroubů 7. 
Horní kruhová příruba je opatřena otvorem pro kapiláru pro přívod inertního plynu 9, otvorem 
pro pomocnou elektrodu 10 a otvorem pro Lugginovu kapiláru s fritou 11 pro umístění referenční 
elektrody 12. Pracovní elektroda 2, pomocná elektroda 10 a referenční elektroda 12 jsou 
připojeny k potenciostatu/galvanostatu umožňujícímu monitorovat změny impedance jako 
výsledek vazebné odezvy mezi senzorovou molekulou a bakterií.

Klíčovými bodem konstrukce předmětného impedimetrického biosenzorů je depozice polovodivé 
BDNCD vrstvy na vhodné podložce pomocí tzv. CVD (chemical vapor deposition) techniky. 
CVD technika je proces tvorby (depozice) nano-krystalické vrstvy na vhodné podložce reakcí 
v plynné fázi. Tato technika umožňuje syntézu vysoce kvalitní BDNCD vrstvy s kontrolovanou 
vodivostí reakcí směsi metanu, vodíku a diboranu v plazmatickém stavu. Druhým klíčovým 
bodem je povrchová chemie nanokrystalického diamatu, která umožní imobilizaci senzorových 
molekul (tj. molekulami, jež vykazují interakci s molekulami buněčného povrchu bakterií). 
Aplikovaná povrchová funkcionalizace BDNCD vrstev představuje vícestupňový proces. CVD 
technikou připravená BDNCD vrstva se nejprve podrobí redukci vodíkovou plazmou čímž se 
získá vodíkem terminovaná vrstva. Její UV zářením promotovanou reakcí s trifluoroacetamidem 
allylaminu se získá BDNCD vrstva nesoucí 3-trifluoracetamidopropylové skupiny, která je 
převedena bazicky katalyzovanou deprotekcí aminoskupin na BDNCD vrstvu prezentující 
aminoskupiny. Ta je výchozím materiálem pro zavedení vazebných kotev nesoucích funkční 
skupiny umožňující ligaci senzorových molekul pomocí tzv. klik chemie („click chemistry“; 
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vazebnými páry jsou trojná vazba a azidoskupina). Klik chemie, vzhledem k její ortogonalitě ve 
vztahu k dalším funkčním skupinám přítomným v navazované biomolekule, byla použita 
k orientovanému kovalentnímu ukotvení bakteriálně specifických peptidových, sacharidových 
a DNA oligonukleotidových vektorových molekul. V případě ligace rekombinantních 
monoklonálních protilátek v scFv formátu byla použita tzv. „coiled coil“ technika. Posledně 
jmenovaná technika je založená intermolekulámí interakci dvou komplementárních peptidů, 
z nichž jeden je kovalentně ukotven na diamantovém transduktoru a druhý je součástí ligovaného 
proteinu.

Objasnění výkresů

Obr. 1 Perspektivní pohled na podle vertikální osy rozloženou sestavu elektrochemické cely 
znázorňující její jednotlivé díly ve sledu jejich funkčního propojení.

Obr. 2 Technický výkres nádoby elektrochemické cely

Obr. 3 Znázornění principu impedimetrického biosezoru založeného na polovodivé borem 
dopované nanokrystalické diamantové (BDNCD) vrstvě modifikované senzorovými 
biomolekulam, který má v předmětné elektrochemické cele zobrazené v rozložené 
sestavě na Obr. 1 funkci pracovní elektrody (2)

Obr. 4 Schematické znázornění BDNCD vrstev s povrchem nesoucím vazebné kotvy 
umožňující chemoselektivní navázání senzorových molekul pomocí tzv. klik chemie

Obr. 5 Schéma přípravy BDNCD vrstvy modifikované antimikrobiálním peptidem Magainin 
s vazebnou afinitou k E. colli

Obr. 6 Schéma přípravy BDNCD vrstvy modifikované α-D-mannopyranosou s vazebnou 
afinitou k povrchovému lektinu E. colli

Obr. 7 Schéma přípravy BDNCD vrstvy modifikované DNA oligonukleotidem s vazebnou 
afinitou k E. colli

Příklady uskutečnění technického řešení

Příklad 1

Konstrukce elektrochemické cely

Předmětná elektrochemická cela pro stanovení bakteriální kontaminace pitné vody, znázorněná 
na Obr. 1 v rozloženém stavu podle vertikální osy, se sestává z duté válcové nádoby 1 zhotovené 
z polytetrafuoroethylenu (PTFE). Nádoba cely je ve spodní části opatřena čtvercovým otvorem 
a vybráním pro umístění pracovní čtvercové elektrody 2 o rozměrech 10 x 10 mm a její utěsnění 
čtvercovým těsněním 3. Elektrické propojení pracovní elektrody 2 je obstaráno kovovým 
páskovým přívodem 4 širokým 12 mm, které je vloženo mezi tělo cely a elektricky nevodivé 
kruhové těsněním s otvory pro šrouby 5. Uzavření spodní části cely proti úniku roztoku 
elektrolytu je zajištěno stažením pomocí kruhové kovové příruby 6 prostřednictvím stahovacích 
šroubů 7. Horní část cely je uzavřena pomocí horního kruhového plastového příruby 8 a šroubů
7. Horní příruba je opatřena otvorem pro kapiláru pro přívod inertního plynu (9), otvorem pro 
pomocnou elektrodu 10 a otvorem pro Lugginovu kapiláru s fritou 11 pro umístění referenční 
elektrody 12.

Vlastní technické řešení nádoby cely je detailně znázorněno na Obr. 2 (technický výkres), tj. 
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jejím zobrazením jak v nárysu 1 tak i v půdorysu 2. Vnější průměr válcové nádoby cely je 
60 mm, její výška je 45 mm a průměr vnitřního otvoru je 25 mm. Nádoba cely je opatřena na 
horní a dolní straně šesti symetricky rozloženými otvory se závitem M6 pro stahovací šrouby. 
Vnitřní otvor se ve spodní části zužuje a plynule přechází v lůžko pro pracovní elektrodu 
o rozměrech 10 x 10 mm. To má čtvercový průřez v ose nádoby o rozměru 8x8 mm. V jeho 
spodní části následuje zvětšení průřezu o 1,05 mm na všech čtyřech stranách na 10,1 mm; viz 
detail 3 v nárysu 1 a půdorysu 2. Ze spodní strany se do lůžka vloží těsnění z ethylpropylenového 
kaučuku a stejném tvaru jako má otvor. Těsnění má v sobě otvor 8x8 mm. Na těsnění se vkládá 
pracovní elektroda (2; viz Obr. 1) Ta je dotažena po vložení páskového elektrická vodivého 
přívodu (4; viz Obr. 1) a elektricky nevodivého pružného těsnění o průměru shodným s vnějším 
průměrem nádoby (5; viz Obr. 1) kovovou přírubou. Jak dolní kovová příruba 4, tak i horní 
příruba 5, vyrobená z tuhého plastu Delrin (polyoxymetylén), jsou vybaveny třemi symetricky 
rozloženými otvory umožňujícími jejich bajonetové nasazení na stahovací šrouby. Pro usnadnění 
manipulace jsou oraje přírub vroubkované.

Příklad 2

Příprava borem dopované nanokrystalické diamantové (BDNCD) vrstvy s povrchem nesoucím 
vazebné kotvy umožňující chemoselektivní navázání senzorových molekul pomocí tzv. klik 
chemie

Impedimetrický biosenzor znázorněný na Obr. 3, který má v předmětné elektrochemické cele 
funkci pracovní elektrody (2; viz Obr. 1), je tvořen borem dopovanou nanokrystalickou 
diamantovou (BDNCD) vrstvou deponovanou na Si (křemíkovém) nebo Nb (niobovém) 
substrátu o velikosti 10 x 10 mm modifikovanou senzorovými molekulami.

BDNCD vrstvy deponované na Si (křemíkovém) nebo Nb (niobovém) substrátu o velikosti 
10x10 mm se připraví tzv. CVD (chemical vapor deposition) technologii, tj. plazmovou 
depozicí směsi metanu, diboranu a vodíku. Touto technologií připravené BDNCD vrstvy se 
následně podrobí redukci vodíkovou plazmou, čímž se získá vodíkem terminovaný povrch.

Vodíkem terminovaná BDNCD vrstva připravená podle příkladu 2 se ve dvou krocích 
transformuje na vrstvu prezentující na povrchu aminoskupiny. UV zářením promotvanou reakcí 
s reakcí s V-allyltrifluoracctylallylamincm se připraví povrch derivatizovaný 
3-trifluoracetamidopropylskupinami. Úspěšnost modifikace byla prokázána pomocí XPS (X-ray 
photoelectron spectroscopy), a to na základě vysokého zastoupení fluoru (11%) a F sl vazebného 
pásu při 689,11 eV indikujícího přítomnost CF3 skupiny. Bazickým odštěpením 
trifluoracetylových skupin se následně získá povrch prezentující 3-aminoalkylové skupiny. 
Přítomnost aminoskupin byla potvrzena vymizením CF3 vazebného pásu v XPS, jakož 
i následnou derivatizací 3,5-bis(trifluoromethyl)fenylisothiokyanatem a identifikace F sl 
vazebného pásu při 689,11 eV prokazující přítomnost CF3 skupin.

Aminoterminované vrstvy se následně modifikují vazebnými spojkami nesoucími funkční 
skupiny umožňující navázání senzorových molekul pomocí tzv. klik chemie založené na 
jednomocnou mědí (Cu+ ionty) katalyzované Huisgenově 1,3-dipolámí cykloadici azidu na 
trojnou vazbu (vazebné páry: azidoskupina a trojná vazba). MM/V',,V'-'fctraiiiethyl-O-( IΛ/- 
-benzotnazol-l-yl)uronium hexafluorofosfátem (HBTU) promotovanou /V-acylací kyselinou 
propargyloctovou (kyselinou pent-4-inovou) se připraví vrstva prezentující trojné vazby Q; 
znázorněná na Obr. 4). Analogickou A-acylací kyselinou azidooctovou získá vrstva prezentující 
azidoskupiny (2; znázorněná na Obr. 4). Přítomnost azidoskupin byla prokázána pomocí jejího 
charakteristického N ls pásu při 404,78 eV v XPS.

Příklad 3

Příprava BDNCD vrstvy modifikované peptidem Magainin s vazebnou afinitou k E. colli 
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BDNCD vrstva modifikovaná peptidem Magainin s vazebnou afinitou k E. colli (3; schematicky 
znázorněná na Obr. 5) se připraví jednomocnou mědí (Cu+ ionty) katalýzo  vanou 1,3-dipolámí 
cykloadici azidoskupiny peptidu Magainin prodlouženým na C-konci o azidolysin (3; Obr. 4)) 
s trojnými vazbami BDNCD vrstvy povrchově modifikované kyselinou propargyloctovou 1 
v přítomnosti tris((l-hydroxy-propyl-lH-l,2,3triazol-4-yl)methyl)aminu (THPTA), který 
stabilizuje Cu+ ionty. Reakce se provádí ve vodném prostředí, přičemž Cu+ ionty se generují in 
šitu z CuSO4 působením kyseliny askorbové. Úspěšnost modifikace byla prokázána pomocí XPS, 
a to na základě vysokého zastoupení dusíku (10%) a Nis vazebného pásu při 400,04 eV 
indikujícího přítomnost dusíku amidových vazeb v peptidovém řetězci.

Příklad 4

Příprava BDNCD vrstvy modifikované α-D-mannopyranosou s vazebnou afinitou 
k povrchovému lektinu E. colli

BDNCD vrstva modifikovaná modifikované α-D-mannopyranosou s vazebnou afinitou 
k povrchovému lektinu E. colli (6; schematicky znázorněná na Obr. 6) se připraví za podmínek 
shodných s příkladem 3, tj. jednomocnou mědí katalýzo vanou 1,3-dipolámí cykloadici 
azidoskupiny 6-O-DMTr-a-D-mannopyranosidu s aglykonem prezentujícím azidem 
azidoskupinu (5; Obr. 6) s trojnými vazbami BDNCD vrstvy povrchově modifikované kyselinou 
propargyloctovou 1_ v přítomnosti THPTA. Úspěšnost modifikace byla prokázána přítomností 
N ls pásu při 400,78 eV v XPS, indikujícího přítomnost dusíku vázaného v triazolu. Další důkaz 
byl založen natzv. dimethoxytritylovém testu, tj. kolorimetrickým stanovení 4,4'-Dimethoxytrityl 
alkoholu odštěpeného z primárních HO-skupin sacyharidu.

Příklad 5

Příprava BDNCD vrstvy modifikované DNA oligonukleotidem s vazebnou afinitou k E. colli

BDNCD vrstva modifikovaná DNA oligonukleotidem s vazebnou afinitou k E. colli (8; 
schematicky znázorněná na Obr. 7) se připraví se připraví za podmínek shodných s příklady 3 
a 4, tj. jednomocnou mědí (Cu+ ionty) katalyzovanou 1,3-dipolámí cykloadici azidoskupin 
BDNCD vrstvy povrchově modifikované kyselinou azidooctovou (2) s trojnou vazbou 
olugonukleotidu nesoucího v poloze 5' hexynylovou skupinu. Úspěšnost modifikace byla 
púrokázáná pomocí XPS, a to vymizením vazebného pásu azidoskupiny při N při 404,78 eV 
a přítomností P 2p pásu při 133,6 eV, který je typický pro fosfát u nukleových kyselím.

Příklad 6

Použití elektrochemické cely pro stanovení bakteriální kontaminace pitné vody

Do sestavené elektrochemické cely znázorněné v rozloženém stavu na Obr. 1 se umístí 5 ml 
roztok vhodného pufru. Pracovní elektroda 2 se připojí ke kontaktům potenciostatu 
s analyzátorem frekvencí pomocí kovového přívodu proudu 4. Pomocná elektroda 12 a referentní 
elektroda 11 se připojí ke kontaktům potenciostatu s analyzátorem frekvencí. Změří se 
impedanční spektrum v rozsahu frekvencí 1 Hz až 5 MHz při potenciálu otevřeného obvodu 
s amplitudou potenciálu 10 mV. Do roztoku PBS pufru v elektrochemické cele se aplikuje 
příslušný analit (v daném případě voda kontaminovaná cílovou bakterií) a změří se impedanční 
spektrum.

-5 -
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1. Elektrochemická cela pro elektrochemické stanovení bakteriální kontaminace zdrojů pitné 
vody pracující s pracovní elektrodou na principu vysoce citlivého impedimetrického biosenzoru 
založeného na borem dopované nanokrystalické diamantové vrstvě modifikované senzorovými 
molekulami, vyznačující se tím, že se sestává z duté válcovité nádoby (1) vyrobené
z nevodivého a chemicky inertního materiálu se čtvercovým otvorem a vybráním ve spodní části 
těla pro umístnění pracovní elektrody (2) a její utěsnění čtvercovým těsněním (3), kovového 
pákového přívodu proudu (4) k pracovní elektrodě (2) širšího, než je rozměr pracovní elektrody 
min. o 14 mm, umístěného mezi tělo cely a elektricky nevodivé kruhové těsnění s otvory na 
šrouby (5), kovové kruhové příruby s otvory na šrouby (6) umožňující zajištění spodní části cely 
proti úniku roztoku elektrolytu po utažení šroubů (7), horní kruhové příruby (8), opatřené otvory 
na šrouby (7), otvorem pro kapiláru pro přívod inertního plynu (9), otvorem pro pomocnou 
elektrodu (10), otvorem pro Lugginovu kapiláru s fritou (11) sloužící pro umístění referenční 
elektrody (12), přičemž pracovní elektroda, pomocná elektroda a referenční elektroda jsou 
připojeny k potenciostatu/galvanostatu umožňujícímu provádění impedančních měření.

2. Elektrochemická cela podle nároku 1, vyznačující se tím, že pracovní elektroda (2) je 
impedimetrický biosenzor sestávající se BDNCD vrstvy na Si (křemíkovém) substrátu 
modifikované senzorovými molekulami.

3. Elektrochemická cela podle nároku 1, vyznačující se tím, že pracovní elektroda (2) je 
impedimetrický biosenzor sestávající se BDNCD vrstvy na Nb (niobovém) substrátu 
modifikované senzorovými molekulami.

4. Elektrochemická cela podle kteréhokoliv z předchozích nároků, vyznačující se tím, že tělo 
cely (1) je vyrobeno z polytetraflourethylenu.

5. Elektrochemická cela podle kteréhokoliv z předchozích nároků, vyznačující se tím, že 
čtvercové těsnění (3) je vyrobeno z ethylpropylenového kaučuku.

6. Elektrochemická cela podle kteréhokoliv z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že čtvercové 
těsnění (3) je vyrobeno z elastického nevodivého expandovaného polytetrafluorethylenu, který je 
odolný a vůči jak protickým tak i aprotickým polárním rozpouštědlům.

7. Elektrochemická cela podle kteréhokoliv z předchozích nároků, vyznačující se tím, že 
kovová podložka (6) je opatřena ozubeným okrajem pro usnadnění manipulace.

8. Elektrochemická cela podle kteréhokoli z předchozích nároků, vyznačující se tím, že horní 
a dolní kruhový uzávěr (8) je opatřen ozubeným okrajem pro usnadnění manipulace.

5 výkresů
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Seznam vztahových značek:

kObr. 1:

1. Válcové tělo cely vyrobené z polytetrafluorethylenu s čtvercovým otvorem pro 
pracovní elektrodu 2 ve spodní části podstavy a s výřezem na čtvercové těsnění 3

2. Pracovní elektroda, tj. impedimetrický biosensor založený na senzorovými 
molekulami modifikované BDNCD vrstvě o velikosti 10 x 10 mm.

3. Čtvercové těsnění vyrobené z ethylpropylenového kaučuku o vnějším rozměru 
10,1 x 10,1 mm a vnitřním rozměru 8x8 mm

4. Kovový páskový přívod proudu k pracovní elektrodě 2 široký 12 mm
5. Elektricky nevodivé kruhové těsnění s otvory pro stahovací šrouby 7
6. Kovová po okraji vroubkovaná příruba vybavená třemi symetricky rozloženými 

otvory umožňujícími její bajonetové nasazení na stahovací šrouby.
7. Stahovací šrouby M6
8. Plastová po okraji vroubkovaná příruba 8 vyrobená z tuhého plastu Delrin 

(polyoxymetylén) vybavená třemi symetricky rozloženými otvory umožňujícími její 
bajonetové nasazení na stahovací šrouby 7, která je dále opatřena otvorem pro 
kapiláru pro přívod inertního plynu 9, otvorem pro pomocnou elektrodu 10 a otvorem 
pro Lugginovu kapiláru s fritou 11 pro umístění referenční elektrody 12

9. Otvor pro kapiláru pro přívod inertního plynu
10. Otvor pro pomocnou elektrodu
11. Otvor pro Lugginovu kapiláru s fritou pro umístění referenční elektrody 12
12. Referenční elektroda

k Obr. 2:

13. Nárys válcové řezu válcové nádoby elektrochemické cely
14. Půdorys nádoby elektrochemické cely
15. Detail lůžka pro vložení a utěsnění pracovní elektrody o rozměrech 10 x 10 mm
16. Dolní po okraji vroubkovaní kovová příruba vybavená třemi symetricky rozloženými 

otvory umožňujícími její bajonetové nasazení na stahovací šrouby
17. Horní po okraji vroubkovaná příruba, vyrobená z tuhého plastu Delrin 

(polyoxymetylén), vybavená třemi symetricky rozloženými otvory umožňujícími 
jejich bajonetové nasazení na stahovací šrouby a dalšími třemi otvory, z nichž jeden 
slouží pro zavedení inertního plynu (9; viz Obr. 1), druhý pro zavedení pomocné 
elektrody (10; viz Obr. 1) a třetí pro zavedení Lugginovy kapiláry s fritou (11; viz 
Obr. 1).
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