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Oferta dla przemysłu

Morgan jest organizacją o zasięgu światowym, dostarczającą produkty 
najwyższej jakości oraz oferującą lokalne wsparcie bazujące na 
doświadczeniu technicznym zdobytym podczas ponad stuletniej praktyki.

Oferujemy kompletne rozwiązania techniczne zapewniające optymalne 
osiągi we wszelkich aplikacjach naszych Klientów.

Pakiet przemysłowy Morgan Carbon obejmuje: szczotki, trzymadła 
szczotkowe, listwy zaciskowe, pierścienie ślizgowe oraz towarzyszące im 
wyroby.

Sprężynki
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Wielkie urządzenia przemysłowe

Wprowadzając nowatorskie materiały i konstrukcje, Morgan 
opracował rozwiązania zbieraków prądu dla szerokiej gamy 
zastosowań: od napędów walcarek przez wzbudnice 
turbogeneratorów do systemów ochrony odgromowej elektrowni 
wiatrowych. Wszystkie systemy zapewniają optymalne osiągi
i niezawodność.

Produkcję stali, cementu, papieru, energii, czy w zasadzie 
dowolnej rzeczy łączy wspólny element – szczotka węglowa.

W zastosowaniach przemysłowych preferowane są rozwiązania 
dostępne o ofercie Morgan Carbon. Morgan posiada w ofercie 
wiele gatunków materiałów opracowanych pod kątem 
osiągnięcia maksymalnej trwałości szczotek i komutatora, 
wykazujących znakomite właściwości tworzenia patyny oraz 
wyrównywania prądu, dających obniżenie do minimum kosztów 
konserwacji.

Pojazdy o napędzie akumulatorowym
Jesteśmy głównym dostawcą zespołów 
szczotkowych dla pojazdów z napędem 
akumulatorowym, pomp i napędów 
pomocniczych. Dostępne są ekonomiczne 
pakiety gotowych pierścieni szczotkowych jak 
również trzymadeł i sprężyn do samodzielnego 
montażu przez klienta.

Jesteśmy liderem na rynku dostaw 
szczotek węglowych dla uznanych 
producentów pojazdów z napędem 
akumulatorowym, z szerokim wachlarzem 
wzorów i materiałami o wysokich 
osiągach.
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Mikrosilniki elektryczne
Morgan Carbon jest rynkowym liderem w technologii 
węgli elektrycznych i ich zastosowań we wszystkich 
branżach przemysłowych.

Te kompetencje sięgają specjalnych obszarów 
zastosowania jak mikrosilniki przemysłowe i obejmują 
tak specjalistyczne kategorie jak serwosilniki, mini
i mikrosilniki oraz prądnice tachometryczne.

Morgan Carbon opracował szeroką gamę wyrobów dla 
tych zastosowań obejmującą szczotki węglowe, styki, 
trzymadła szczotkowe kasetowe i wielokieszeniowe 
oraz gotowe zespoły wsporników pierścieniowych.

Małe i średnie silniki
Morgan Carbon oferuje szeroki wybór konstrukcji 
trzymadeł szczotkowych dla odbiorców z sektora rynku 
małych i średnich silników, obejmujący konstrukcje 
modułowe z możliwością wyboru regulacji docisku. 
Trzymadła mogą być wykonane w formie odlewów, 
obrabiane lub wytłaczane z blachy. Trzymadła do 
pierścieni ślizgowych oraz pierścieniowe zespoły 
szczotkowe uzupełniają portfolio.

Szczotki węglowe są dostępne w ogromnej różnorodności 
typów, kształtów, gatunków i wymiarów, a ich właściwości 
spełniają wymagania naszych klientów. W zależności od 
zastosowanego gatunku materiału szczotki, 
wyprowadzenia mogą być wprasowane w materiał 
podczas procesu wytłaczania, mogą być przynitowane lub 
mocowane przez ubijanie proszkiem grafitowym lub 
metalicznym. Morgan posiada obszerne portfolio gatunków 
dla wszelkich wymaganych zastosowań.

Sprężyny trzymadeł szczotkowych
Dostarczamy sprężyny skrętne, naciskowe, 
rozciągane wykonane z drutu o przekroju okrągłym, 
jak również płaskie sprężyny taśmowe (zegarowe)
i płytkowe, sprężyny o stałej sile oraz zespoły 
sprężyn.

Specjalizujemy się także w szerokim wyborze 
wskaźników zużycia szczotek.



Wymienne trzymadła szczotkowe
dla turbogeneratorów
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Przyspieszenia wymiany

Skrócenia czasu postoju

Poprawienia bezpieczeństwa
   (wymiana szczotek podczas ruchu maszyny)

Morgan oferuje wymienne trzymadła 
szczotkowe opracowane w celu:

Modernizacja maszyn

Nasz zespół projektantów może przekonstruować twój aktualny wyrób, 
aby zoptymalizować jego osiągi.

Ulepszenia konstrukcyjne Morgana 
mogą obejmować:

Ocenę konstrukcji

Dedykowane kasety szczotkowe 
poprawiające komutację i styk

Sprężyny o stałej sile docisku

Wymianę sprężyn na miejscu
Możliwość blokady sprężyn 

Zmniejszenie wagi nawet do 50%
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WYPALONE KRAWĘDZIE

Zazwyczaj zjawisko to występuje na tylnej krawędzi szczotki. 
Spowodowane jest słabą komutacją i silnym iskrzeniem.

WŻERY W POWIERZCHNI

Wskazują na silne iskrzenie pod szczotką spowodowane 
przeciążeniem prądowym lub niestabilną pracą szczotki.

POWIERZCHNIA ZE STRUKTURĄ WARSTWOWĄ

Ten rzadko spotykany stan powodowany jest uszkodzeniem uzwojenia 
twornika, co prowadzi do słabej komutacji.

POWIERZCHNIA DWUPŁASZCZYZNOWA

Taka struktura powstaje wskutek przechylania się szczotek w maszynie 
o zmiennym kierunku obrotów, tzn. szczotka wyciera nieco inaczej 
ułożoną płaszczyznę podczas obydwu kierunków obrotów. Samo
w sobie nie stanowi powodów do niepokoju.

DROBINY MIEDZI NA POWIERZCHNI

Drobiny miedzi z powierzchni komutatora mogą świadczyć
o problemach ze ścieraniem się miedzi lub o wysokich obciążeniach 
szczytowych. Może to prowadzić do dalszego zużycia komutatora.

WYKRUSZONE KRAWĘDZIE

Zjawisko zwykle powstaje na krawędzi przedniej (natarcia) szczotek. 
Wykruszanie może następować na skutek złego profilu komutatora, 
wystającej izolacji międzywycinkowej lub poważnej niestabilności 
mocowania szczotek.

GŁADKA LŚNIĄCA POWIERZCHNIA

Wskazuje na prawidłową eksploatację. Jeśli gładź jest lustrzana (jak 
szkliwo) może to być spowodowane wysokoczęstotliwościowym 
drganiem szczotek w wyniku zbyt małego prądu. Należy obejrzeć 
powierzchnie boczne szczotki
w poszukiwaniu śladów drgań.

RÓWNA FAKTUROWANA POWIERZCHNIA

Taka powierzchnia także wskazuje na poprawną eksploatację. 
Rzeczywisty wygląd zależy od gatunku materiału szczotki.

DELIKATNIE ZARYSOWANA POWIERZCHNIA

To również poprawny obraz powierzchni. Drobne rysy wskazują na 
obecność pyłu w atmosferze. Można tego uniknąć stosując filtry lub 
doprowadzając powietrze do maszyny z innego obszaru.

DELIKATNIE ŻŁOBKOWANA POWIERZCHNIA

To późniejsze stadium stanu S3. Powodem jest zazwyczaj 
zanieczyszczenie atmosfery lub niedostateczne obciążenie prądowe.

MOCNO ŻŁOBKOWANA POWIERZCHNIA

Tak jak w przypadku S4 ale problem jest poważniejszy lub trwa od 
dłuższego czasu.

WYRAŹNIE CIENIOWANA POWIERZCHNIA

Może to być związane z trudną komutacją albo może wynikać
z nieprawidłowego ustawienia spoczynkowego (neutralnego), 
problemów z biegunami komutacyjnymi lub innymi przyczynami słabej 
komutacji.

Skokowe wypalanie wycinków to erozja komutatora występująca
w postaci deseni zależnych od  liczby mostów szczotkowych (od 1/2 
do całkowitej). Stan taki spowodowany jest cyklicznym zakłóceniem 
mechanicznym lub elektrycznym pracy maszyny, takim jak np. 
niewyważenie twornika, brak współosiowości wałów, zgięty wał, 
uszkodzenie łożysk, słaby fundament, uszkodzone połączenia 
wyrównawcze, słabe połączenia szczotek. W wyniku takiego stanu 
może wystąpić ognienie komutatora.

Pasemka patyny na niezużytej powierzchni komutatora mogą mieć 
różną szerokość i kolor. Są wynikiem oddziaływania czynników 
atmosferycznych (wilgotność, pary oleju oraz różne gazy) lub skutkiem 
niedostatecznego obciążenia.

Żłobkowanie jest równomiernym, dookólnym zużyciem komutatora, 
mającym szerokość szczotki. Stan ten może powstać wskutek 
obecności w atmosferze pyłów abrazywnych lub abrazywnego 
działania szczotek. Może być on również skutkiem wyjątkowo niskiej 
siły docisku szczotek (poniżej 1.5 psi). Prawidłowe stosowanie 
szczotek oraz filtrowanie powietrza w silnikach z wentylacją 
wymuszoną może zmniejszyć zużycie komutatora.

Zadziory miedzi powstają wskutek przemieszczania drobin metalu 
roztopionego pod wpływem dużych energii. Cząsteczki te pokrywają 
się zanieczyszczeniami z otoczenia lub z materiału szczotek i dlatego 
nie mogą się prawidłowo utlenić tworząc warstewkę patyny. Drobinki 
metalu gromadzą się na krawędziach wycinków i w końcu powodują 
zwieranie izolacji międzywycinkowej. Stan ten, w przypadku jego 
odkrycia, wymaga natychmiastowej interwencji, ponieważ grozi 
poważnymi uszkodzeniami. Niezbędne jest ukosowanie krawędzi 
wycinków aby nie dopuścić do rozwoju tego stanu.

Szczelinowe wypalanie wycinków polega na erozji co drugiego, co 
trzeciego lub co czwartego wycinka komutatora, w zależności od 
konstrukcji uzwojenia twornika. Nieprawidłowy dobór materiału 
szczotek, konstrukcja szczotek lub niewłaściwe elektryczne ustawienie 
maszyny mogą być przyczyną takiego stanu. Prowadzi on do 
poważnych uszkodzeń komutatora i znacząco skraca żywotność 

Jasna patyna na całej powierzchni komutatora jest jednym
z normalnych stanów powierzchni komutatora prawidłowo działającej 
maszyny elektrycznej. Odcień patyny jest zależny od gatunku 
materiału szczotek oraz gęstości prądu.

Ciemna patyna. Stan prawidłowy. Kolor patyny może zmieniać się od 
jasnego do ciemnego, natomiast istotną jej cechą jest gładkość
i jednolitość. Zazwyczaj prawidłowa patyna ma delikatny połysk.

Patyna plamista to najczęściej spotykany rodzaj niejednolitości 
patynowania powierzchni. Kumulacja różnych czynników w maszynie 
elektrycznej, takich jak: owalność komutatora, docisk szczotek, 
niejednorodność pola magnetycznego, opary chemikaliów, jest 
przyczyną powstawania tego rodzaju patyny.

Patynowanie paskowe, powtarzająca się sekwencja jasnych
i ciemnych pasów na powierzchni komutatora jest związane z ilością 
zezwojów w żłobkach twornika. Wzór powierzchni patyny zależy od 
konstrukcji maszyny i zazwyczaj nie jest pochodną gatunku materiału 
szczotek.

Smugi tylko na powierzchni patyny nie są szkodliwe dla komutatora. 
Ten stan nie zagraża trwałości szczotek ani komutatora. Jeśli 
występuje przemieszczanie materiału komutatora to stan ten prowadzi 
do rozwlekania wycinków. Ten rodzaj patynowania może zależeć od 
gęstości prądu lub gatunku materiału szczotek.

Jasne cętki na powierzchni patyny świadczą słabym styku lub 
przeciążeniu powodującym iskrzenie podszczotkowe, które działa 
destrukcyjnie na patynę i w końcu wywołuje erozję komutatora.

Wypalanie wycinków to erozja krawędzi zstępującej wycinków 
komutatora. Powodem występowania tego zjawiska mogą być 
uszkodzone elementy maszyny, asymetria elektryczna lub słaba 
komutacja szczotek. Nieusunięcie w porę przyczyn tego stanu może 
spowodować poważne uszkodzenie lub spalenie komutatora.
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Kontakt

www.morgancarbon.pl

ul. Iskry 26, 01-472 Warszawa

Adres korespondencyjny:
ul. Topolowa 4, 05-082 Stare Babice
tel./fax: (022) 722 03 93
tel. kom.: 0 601 283 173
e-mail: morgan@morgancarbon.pl

Morgan Carbon Polska Sp. z o.o.


