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Trakcja

Morgan Carbon obejmuje działalnością cały świat oferując nie tylko węglowe nakładki 
pantografowe, ale także szczotki węglowe, zestawy trzymadeł szczotkowych, nakładki ślizgowe 
do szyn zasilających oraz urządzenia diagnostyczne i doświadczenie w tej dziedzinie.

W oparciu o szeroką gamę naszych wyrobów oraz doświadczenie techniczne, możemy 
pomagać w optymalizowaniu eksploatacji urządzeń. W lokalnych przedstawicielstwach 
handlowych Morgan Carbon zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną, 
której pracę wspiera zespół ekspertów trakcyjnych, wspólnie opracowując rozwiązania 
techniczne dla wszystkich naszych klientów.

Morgan pobudza rozwój nowatorskich technologii i pionierskie podejście do prac badawczo-
rozwojowych w zespole ściśle współpracującym z ekspertami trakcyjnymi. Nieustannie 
opracowujemy nowe materiały i wyroby oraz rozwijamy wieloraką współpracę techniczną
z naszymi klientami w ramach europejskich programów rozwoju.

Wysiłki naszego działu badawczo-rozwojowego skierowane na spełnienie wymagań klientów,
są wspierane przez własne laboratorium badawcze maszyn oraz laboratorium analityczne. 
Długoletni związek Morgana z kolejnictwem (dostawca od ponad 100 lat) stawia nas w roli 
oferenta wszelkich węgli elektrycznych i związanych z nimi systemów, sposobów optymalizacji 
ich eksploatacji i poprawy ich niezawodności.

Morgan Carbon jest światowym liderem wśród dostawców dla 
kolejnictwa, dostarczającym wyroby, usługi oraz rozwiązania dla 
napędów elektrycznych i odbieraków prądu.
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Szczotki trakcyjne

Morgan jest uznanym, dużym i doświadczonym 
producentem szczotek węglowych z ponad 
stuletnim doświadczeniem w obsłudze 
kolejnictwa. W światowych ośrodkach 
rozwojowych opracowano optymalne gatunki 
materiałów, wykorzystując potencjał własnych 
laboratoriów testowych dla potrzeb 
konstruktorów i wsparcia klientów.

Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, Morgan 
oferuje pomoc lokalnych przedstawicielstw 
technicznych wspieranych przez światowy 
zespół inżynieryjny.

Systemy trakcyjne prądu stałego wykazują 
swoiste różnice w stosunku do innych 
zastosowań przemysłowych, wytrzymując 
zwiększony poziom drgań i udarów cieplnych 
powstających w wyniku szybkich zmian prądów 
roboczych. Wprowadzenie szybkich 
regulatorów tyrystorowych i układów 
hamowania odzyskowego tylko zwiększyło i tak 
już ciężkie warunki pracy szczotek węglowych, 
które są istotnym elementem obwodu 
prądowego, tak więc niezbędny jest 
prawidłowy dobór gatunku szczotek w celu 
zoptymalizowania eksploatacji i niezawodności 
urządzenia.
Morgan Carbon jako światowy dostawca nr 1 
szczotek trakcyjnych, oferuje szeroką gamę 
materiałów oraz doświadczenie projektowe
w celu zminimalizowania wpływu ciężkich 
warunków eksploatacji.

W uzupełnieniu oferty szerokiej gamy 
gatunków najlepszych materiałów do produkcji 
szczotek węglowych jesteśmy w stanie 
zaproponować trzymadła szczotkowe i ich 
elementy takie jak zapasowe sprężyny.

Zamawiając trzymadła szczotkowe i szczotki 
firmy Morgan nasi klienci mają pewność, że 
optymalizują one niezawodność i eksploatację 
ich urządzeń oraz otrzymują dodatkową 
korzyść w postaci dostępu do światowej sieci 
wsparcia technicznego Morgana.



RÓWNA FAKTUROWANA 
POWIERZCHNIA

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

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.

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.

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.
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Stan powierzchni szczotek

WYPALONE KRAWĘDZIE

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

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.

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.

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.

POWIERZCHNIA ZE 
STRUKTURĄ WARSTWOWĄ

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

WŻERY W POWIERZCHNI

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

Morgan Carbon zapewnia wsparcie 
techniczne dla klientów przez 
aparaturę diagnostyczną oraz 
znajomość zagadnień trakcyjnych 
popartą ponad stuletnią praktyką.
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Stan powierzchni komutatorów

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.

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.

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.

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 szczotek.
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Usterki występujące podczas pracy maszyn wirujących
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Przyrządy pomiarowe

Silniki elektryczne i generatory powinny być utrzymywane
w eksploatacji przez długi czas, zachowując wysoką 
efektywność i sprawność. W przypadku maszyn 
komutatorowych i pierścieniowych bardzo istotną sprawą jest 
utrzymanie idealnego stanu profilu oraz gładkiej powierzchni. 
Szczególnie w przypadku maszyn komutatorowych znaczący 
negatywny wpływ na sprawność wyjściową maszyny, wzrost 
poboru mocy, przedwczesne zużycie i uszkodzenia szczotek 
elektrycznych, mają różnice wysokości sąsiadujących ze 
sobą wycinków, a nie odchylenie od profilu, może to 
doprowadzić do poważnych awarii.

Przyrząd w rodzaju czujnika zegarowego może 
wykryć odchylenia od profilu lub maksymalną 
różnicę pomiędzy najniższym i najwyższym 
wycinkiem, ale nie jest on w stanie wykryć 
poważniejszych problemów, czyli różnicy 
wysokości pomiędzy sąsiadującymi (lub 
poszczególnymi) segmentami komutatora
i wystającej miki. PROFILER z dużą dokładnością 
pomiaru (1µm) w łatwy i szybki sposób generuje 
dokładny i szczegółowy raport, który określa stan 
sprawności badanego elementu.

PROFILER — precyzyjna diagnostyka 
powierzchni komutatora

Nieprawidłowy nacisk sprężyny na szczotkę 
węglową może prowadzić do poważnych 
problemów związanych z silnikiem lub 
generatorem takich jak nadmierne lub 
nierównomierne zużywanie się szczotek, 
iskrzenie, łamanie się szczotek, zwiększone 
zużywanie się komutatora.

Nasze urządzenia są małych rozmiarów, lekkie 
i łatwe w użyciu. BPM 6.1 oraz M50 to 
rozwiązania zapewniające prawidłowy pomiar  
nacisku na szczotkę.

Mierniki siły docisku szczotki
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Odbieraki prądu

W porównaniu do materiałów metalicznych węgiel wykazuje wiele zalet 
użytkowych i ekonomicznych w zastosowaniach w liniowych 
odbierakach prądu, a korzyści dla systemu użytkownika stają się coraz 
bardziej oczywiste w miarę jak wzrasta na świecie liczba kolei, 
szynowych systemów zasilania, trakcji tramwajowych i trolejbusowych 
wykorzystujących ten materiał.

Zalety węgla w zbierakach prądu

W systemach pantografowych korzyści z zastosowania węgla wynikają z:
!  Dłuższej trwałości nakładek pantografowych, przy niższych kosztach konserwacji i rzadszej 
wymianie.
!  Dłuższej trwałości przewodu trakcyjnego, co daje znaczącą redukcję kosztów utrzymania 
napowietrznej sieci trakcyjnej.
!  Zmniejszenia masy co poprawia odbieranie prądu.
!  Odpornościowych zdolności węgla, co zapobiega zespawaniu wkładki do przewodu trakcyjnego, 
nawet w przypadku długotrwałych statycznych obciążeń prądowych.
!  Zdolności do pracy przy dużych prędkościach liniowych (ponad 300 km/h).
!  Eliminacji zakłóceń obwodów telekomunikacyjnych i sygnałowych.
!  Niewielkiego słyszalnego hałasu powodowanego przez trące powierzchnie.
Liczne wyniki z badań porównawczych laboratoryjnych i polowych wykazują nawet 10-krotny wzrost 
trwałości nakładek i przewodu trakcyjnego w stosunku do nakładek miedzianych, z brązu 
spiekanego lub aluminium, a ostatnie badania w Japonii pokazują przewidywaną 25% redukcję 
całkowitych kosztów eksploatacji systemu.

Napowietrzne przewody trakcyjne

0265 + połówkowy filtr
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Nakładki pantografowe

Morgan oferuje wybór nakładek ślizgowych odpowiadających wszelkim potrzebom klienta.
Morgan Carbon posiada nakładki pantografowe do wszelkich zastosowań, niezależnie od wymagań 
klienta.

Morgan Carbon dostarcza:
!  Nakładki węglowe metalizowane pełnej 
długości.
!  Zintegrowane lub mocowane 
nebieżniki ślizgaczy
!  Lekkie klejone konstrukcje aluminiowe
!  Nakładki ślizgowe do systemów 
automatycznego opuszczania

Czy jest zaciśnięta, zawalcowana, lutowana cyną lub 
mosiądzem albo klejona, nieważne. Morgan Carbon zaoferuje 
najlepszy sposób aby nakładka nie wypadła z oprawy.
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Węglowe wkładki ślizgowe dla szybkich kolei

Rozwój konstrukcji odbieraków prądu w przeciągu ostatniej 
dekady pozwolił na zastosowanie klejów epoksydowych do 
mocowania węglowych nakładek ślizgowych do aluminiowych 
samonośnych opraw, przez co zredukowano masę ślizgu, 
poprawiono dynamiczną reakcję pantografu oraz zredukowano 
koszty utrzymania i serwisu.

Morgan Carbon opracował unikatową metodę uzyskiwania 
wysokiej wytrzymałości mechanicznej w podwyższonych 
temperaturach i utrzymaniu niskiej rezystancji pomiędzy nakładką 
węglową a oprawą. Morganite jest kwalifikowanym dostawcą dla 
wielu światowych kompanii kolejowych takich jak: Deutsche Bahn 
AG, Austrian Rail, MAV Węgry, Amtrak USA, New Jersey Transit 
USA, Shanghai Chiny, Guangzhou Chiny, MTRC i KCRC 
Hongkong.

Lista referencyjna naszych partnerów dostępna na życzenie.

System automatycznego opuszczania z detekcją udarów

Wiele systemów szybkich kolei posiada, wbudowany w nakładki 
ślizgowe, układ detekcji udarów. Układ ten pozwala na 
opuszczenie pantografu w przypadku wystąpienia udaru 
mogącego uszkodzić ślizg. Czułość takich układów jest zależna 
od konstrukcji, natomiast zasada działania systemu 
automatycznego opuszczania jest taka sama.

Docisk ślizgu podniesionego pantografu do przewodu jezdnego 
trakcji jest uzyskiwany przez ciśnienie sprężonego powietrza
w siłowniku pneumatycznym. Jeśli nakładka węglowa ślizgu 
zużyje się do określonej granicy lub zostanie uszkodzona przez 
przeszkodę na przewodzie jezdnym, następuje utrata ciśnienia
w układzie pneumatycznym siłownika i pantograf opada, co 
zapobiega dalszym uszkodzeniom ślizgu. Morgan Carbon posiada 
w swojej ofercie różnorodne konstrukcje stosowane w wielu 
systemach trakcyjnych na całym świecie, jak np. koleje brytyjskie, 
Deutsche Bahn AG, Le Shuttle, Eurostar, Austrian Rail, Amtrak 
USA, Dehli Metro w Indiach, MTRC i KCRC Hongkong.

Lista referencyjna naszych partnerów dostępna na życzenie.



11www.morgancarbon.pl

Materiały do odbioru prądu z napowietrznej sieci trakcyjnej

Morgan Carbon jest wiodącym dostawcą światowym dla branży kolejowej, dostarczającym wyroby, 
usługi i rozwiązania dla systemów odbierania prądu.

W lokalnych przedstawicielstwach handlowych Morgan 
Carbon zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę 
inżynieryjno-techniczną, której pracę wspiera zespół 
ekspertów trakcyjnych, wspólnie opracowując 
rozwiązania techniczne dla wszystkich naszych klientów.
Nasz wysoko wykwalifikowany zespół może skutecznie 
wspierać wszelkie systemy trakcyjne, poczynając od 
systemów szybkich kolei do lokalnych miejskich trakcji 
tramwajowych. Dostarczamy najlepsze materiały dla 
naszych klientów, zapewniające optymalną eksploatację.

Przeciążenie prądowe 1 Redukcja obciążenia prądowego

Mała siła docisku 2 Zwiększenie docisku jeśli można

Zły stan przewodu 3 Kontrola przewodu jezdnego

Zła ścieżka prądowa 4 Kontrola ścieżki prądowej

Nieprawidłowy materiał 5 Kontrola obciążenia prądowego

Złe zygzakowanie przewodu 6 Kontrola zygzakowania

Stan pantografu 7 Kontrola mechanizmu

Zawieszenie przewodu 8 Zmiana podwieszenia

Ustawienie izolatora sekcji 9 Kontrola ustawienia

Kąt obrotu 10 Korekta kąta  

Masa ślizgu 11 Zmniejszenie masy ślizgu

Mieszane materiały 12 Zmiana na węgiel

Mieszana eksploatacja 13 Zastosowanie jednego gatunku

Warunki pogodowe 14 Analiza meteorologiczna

Źle osadzone wkładki 15 Kontrola osadzenia

Zbyt mały przekrój wkładki 16 Zwiększenie przekroju wkładki

Zbyt duży przekrój wkładki 17 Zmniejszenie przekroju wkładki

Duża siła docisku 18 Zmniejszenie docisku jeśli można

Prędkość pantografu 19
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Z diagramu w pierwszym kroku należy wybrać 
objaw występujący w systemie
Następnie należy wybrać odpowiadającą mu 
kolumnę.

Wiersze zawierające kropki zawierają odnośne 
informacje.

Opisy po lewej stronie wskazują przypuszczalne 
przyczyny, opisy po prawej stronie możliwe 
działania naprawcze.
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Poprawa liniowego odbioru prądu przy pomocy materiałów węglowych
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