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Stacjonarna cynkowa elektroda odniesienia 
Typ: EO-30/Zn „Metro” 

 
 

 

 
 

 

Przeznaczenie 

Elektroda cynkowa w wykonaniu specjalnym 
przeznaczona jest w szczególności dla potrzeb 
Metra w Warszawie. Służy do terenowych 
pomiarów potencjału metalowych konstrukcji 
podziemnych. Jest ona przystosowana do 
długotrwałej eksploatacji w gruncie lub żelbecie 
umożliwiając m.in.: 

• dokonywanie nieniszczących pomiarów  
zagrożenia korozyjnego, w tym detekcji 
prądów błądzących, 

• kontrolę skuteczności ochrony katodowej. 
 

Charakterystyka techniczna 

• Element pomiarowy:  półogniwo Zn/ZnSO4 

• Potencjał wzgl. nasyconej elektrody 
kalomelowej:  E25 = -950 ± 20 mV 

• Temperatura pracy: od -5 do 40 °C 

• Przewidywany czas pracy: 30 lat 

• Wymiary:  Ø30 x 250 mm 

• Waga:  580 g 

• Przewód pomiarowy: YKOXS 1 x 4 mm
2
  

o długości 4 m*) 
 
*) na życzenie klientów możliwa jest 
   dostawa elektrod z przewodem innej długości 
 
 

 

Zalety elektrody 

Ze względu na zastosowane rozwiązania 
techniczne elektrodę cechują szczególnie 
korzystne parametry eksploatacyjne. Użycie 
materiałów o wysokiej czystości i poddanie 
powierzchni rdzenia cynkowego specjalnej 
obróbce elektrochemicznej zapewniają wysoką 
stabilność potencjału. Ze względu na 
dopuszczalną wysoką obciążalność prądową 
elektroda nie wymaga stosowania do pomiaru 
potencjału woltomierzy o wysokiej rezystancji 
wewnętrznej. Zastosowanie dwukomorowej 
obudowy z wypełniaczem przeciwdyfuzyjnym 
zapobiega niepożądanej dyfuzji jonów cynku do 
otaczającego środowiska i odwrotnie – 
penetracji zanieczyszczeń do wnętrza elektrody. 
 
 

Budowa elektrody 

 
Elementy składowe: 

1 1 - przewód elektryczny, 2 – korpus, 3 – rdzeń 
cynkowy, 4 – aktywator, 5 – membrana 
półprzepuszczalna, 6 – wypełniacz przeciw-
dyfuzyjny, 7 – porowaty element ceramiczny. 

 

Aplikacja 

Elektroda dostarczana jest w stanie nadającym 
się do bezpośredniego użycia, tj. umieszczenia 
w gruncie w pobliżu wytypowanej do kontroli 
konstrukcji metalowej. Elektrodę można 
eksploatować zarówno w pozycji poziomej, jak 
i pionowej skierowując ją membraną ceramiczną 
w dół. 
 
Uwaga! Przed posadowieniem elektrody należy 
zdjąć gumową osłonę zabezpieczającą element 
ceramiczny. 


