
W202/12 

SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKOROZYJNYCH 
CORRPOL Sp. z o.o. 
Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk 
Tel. (058) 3009000    Fax: (058)  3009009 
E-mail: info@corrpol.pl    http://www.corrpol.pl 

Wzorzec korozymetryczny rezystancyjny 
Typ: WR-005 

 
 

 
 
 
Przeznaczenie 

Wzorzec słuŜy do kontroli prawidłowości 
wskazań oraz kalibracji aparatury pomiarowej do 
monitorowania korozji techniką 
rezystometryczną. Wzorzec ma charakter 
uniwersalny i nadaje się zarówno do testowania 
korozymetrów produkcji krajowej z serii ATLAS, 
jak równieŜ produkcji zagranicznej, w których 
stosowane jest standardowe złącze pomiarowe 
MIL-C-5015. Stanowi on niezbędny element 
wyposaŜenia dla personelu technicznego 
korzystającego z techniki rezystometrycznej 
monitorowania procesów korozji w pomiarach 
laboratoryjnych i terenowych. 

Budowa  

Wzorzec stanowi stabilny termicznie model 
elektryczny czujnika korozymetrycznego 
wykonany z uŜyciem precyzyjnie dobranych 
rezystorów niskoomowych. Układ pomiarowy 
wzorca umieszczony jest w korpusie ze stali 
chromowo-niklowej o wysokiej wytrzymałości 
mechanicznej i odporności na korozję. Jest on 
odizolowany dokładnie od wpływów środowiska 
celem zahamowania procesów utleniania 
elementów metalowych i zapobieŜenia zmianom 
rezystancji w czasie. Złącze pomiarowe stanowi 
wtyk okrągły 6-pinowy MIL-C-5015 
z zamknięciem hermetycznym stosowany jako 
standardowe wyprowadzenie w większości 
produkowanych na świecie czujników 
korozymetrycznych.  

 

Charakterystyka techniczna 

• Elementy pomiarowe:    wyselekcjonowane 
rezystory metaliczne o rezystancji ok. 5 mΩ 

• UŜyteczny zakres  

   temperatury:      0 ÷ 40 °C 

• Współczynnik  
   temperaturowy:   1 µΩ/°C 

• Wymiary wzorca:         Ø 34 x 69 mm  

• Waga:    ok. 120 g 
 
Charakterystyka pomiarowa 
 
KaŜdy wyprodukowany wzorzec podlega 
indywidualnej kalibracji i posiada dokładnie 
zmierzone wartości rezystancji elementu 
korodującego (Rc), elementu odniesienia (Ro) 
oraz stosunku rezystancji (Ro/Rc), które podane 
są na tabliczce znamionowej. Dopuszczalne 
odchylenia nie powinny przekraczać: 

• 0,02 mΩ dla mierzonych rezystancji Ro i Rc, 

• 0,001 dla wyznaczonego stosunku rezystancji 
Ro/Rc. 

Aplikacja 

 
Zalecane jest dokonywanie pomiarów na wzorcu 
w ustalonej temperaturze. Przy przenoszeniu 
wzorca, jak równieŜ korozymetru z chłodnego 
miejsca do cieplejszego i odwrotnie, naleŜy 
odczekać odpowiedni czas, aŜ ich temperatura 
wyrówna się z temperaturą otoczenia. Wówczas 
wzorzec naleŜy podłączyć do wejścia 
sprawdzanego korozymetru i wykonać kontrolne 
pomiary rezystancji. Celem zwiększenia 
wiarygodności pomiarów wskazane jest ich 
kilkukrotne powtórzenie i uśrednienie wyników. 
 

 


