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i jeden mikrokanał detekcyjny (14) z otworami wykonanymi na koń-
cach tego mikrokanału detekcyjnego (14) a ponadto w płytce tej 
znajdują się analogiczne i umieszczone w tych samych miejscach 
jak w dolnej płytce otwory. Wszystkie trzy mikrokanały (8), (11) i (14) 
znajdują się w tej samej płaszczyźnie. Trzecia płytka posiada jeden 
mikrokanał (15) oraz otwory (17) na jego końcach przy czym trze-
cia płytka jest analogiczna jak płytka druga, przy czym obrócona 
jest o 180° w poziomie w stosunku do płytki drugiej, górna płyt-
ka zawiera otwory wlotowe (2), (7), (12) i (17), zbiorniki na roztwór 
eutektyczny (18), (20), (21) i (23) i elementy (19) i (22) umożliwiają-
ce przyłączenie wężyka do mikrokanału kanału detekcyjnego (14) 
a ponadto wszystkie mikrokanały (4), (8), (11), (14) i (15) znajdują się 
na konturze krzyża.
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(57) Urządzenie posiada podstawę (14), w której na obu końcach 
zamocowane są dwie śruby mikrometryczne (7a, 7b) w poziomym, 
współosiowym usytuowaniu, członami ruchomymi skierowane 
do siebie. Śruby (7a, 7b) połączone są przez sztywne sprzęgi ob-
rotowo-liniowe (6a, 6b) z tylnymi ściankami obudów dwóch ogniw 
elektrochemicznych (5a, 5b), osadzonych suwliwie i uszczelnionych 
w otworach dwudzielnego korpusu komór badawczych (13a, 13b). 
Komory (13a, 13b) rozdzielone są od siebie przegrodą (10). W wal-
cowych obudowach ogniw (5a, 5b), równolegle i w symetrycznym 
rozstawieniu względem osi, osadzone są elektrody wskaźnikowe, 
których czołowe powierzchnie pokryte są warstwą receptora lub 
warstwą referencyjną, zlicowaną z czołową powierzchnią kontakto-
wą. Do każdej z komór badawczych (13a, 13b) przyłączone są prze-
wody, doprowadzające i wylotowe, roztworów.
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(57) Przedmiotem wynalazku jest elektroda wielowarstwowa 
obejmująca substrat elektrodowy i warstwy zawierające nano-
cząstki węgla i nanorurki węglowe, osadzone na wspomnianym 
substracie elektrodowym, charakteryzująca się tym, że obejmu-
je co najmniej jedną warstwę nanocząstek węgla naładowanych 
ujemnie, korzystnie modyfikowanych substancją wybraną z grupy 
obejmującej: organiczne grupy funkcyjne obdarzone ujemnym 
ładunkiem elektrycznym, zwłaszcza grupy fenylosulfonowe, sulfo-
nowe, karboksylowe i alkilokarboksylowe oraz co najmniej jedną 
warstwę nanorurek węglowych naładowanych dodatnio, korzyst-
nie modyfikowanych substancją wybraną z grupy obejmującej po-
limery organiczne z grupami funkcyjnymi obdarzonymi dodatnim 
ładunkiem elektrycznym, zwłaszcza sole polidiallilodimetyloamo-
niowe, PDDA, polialliloaminy, polietylenoiminy, poliwinylopirydyny. 
Wynalazek dotyczy także zastosowania takiej elektrody do ozna-
czania tiocholiny.
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(57) Wynalazek dotyczy elektrody enzymatycznej do wykrywa-
nia związków fenolowych zwłaszcza w herbacie. Elektroda zawiera 
warstwę aktywną w postaci tyrozynazy zimmobilizowanej jonowo 
na powierzchni filmu otrzymanego z polimeru, w skład którego 
wchodzi N-nonylo-3,6-bis(selenofeno)karbazol.
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(57) Wynalazek dotyczy biosensora hybrydowego do wykrywa-
nia katecholu. Biosensor charakteryzuje się tym, że ma warstwę 
aktywną w postaci tyrozynazy zimmobilizowanej adsorpcyjnie 
na powierzchni filmu Langmuira-Schaefera zawierającego N-he- 
ksylo-3,6-bis(5-benzofurazano)karbazol.
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(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że stanowią je podsta-
wa (1) z szyną nośną (2), komora badawcza (3) osadzona na pod-
stawie (1), stół usytuowany w komorze badawczej (3), składający 
się z części stałej osadzonej na szynie nośnej (2) i części przesuw-
nej osadzonej na suporcie z prowadnicami, zespół wsporczy 


