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Как са произведени материалите за графитните четки тип National 634? 

Главните съставки са пречистен натурален графит и графит, смесен с добавки, съединени с 

подходящи съединителни елементи и третирани на висока температура. 

Графитните четки тип National 634 имат малка твърдост с отлични удароустойчиви 

качества.Това им позволява да работят в различни условия, където други материали биха се 

провалили. Те превъзхождат другите графити при високи периферни скорости, които 

увеличават механичното натоварване, заедно с триене, вибрации, въздушни потоци,износване 

и топлина. 

Предимства 

Предимствата на графита National 634 , са свързани главно с неговата специфична 

формулировка и производствен процес. Морган Адвансед Матириалс произвежда графит с 

ниско тегло, голяма здравина и висока производителност за оптимална енергийна ефективност. 

Много ниско електрическо съпротивление 

· Работа без прегряване 

· Хомогенно предаване на тока в графитните четки 

· Плътност на тока : 13 А/см2 

· Ниско и стабилно спадане на напрежението 

Отлични абсорбиращи и смазочни характеристики 

· Удължен живот на четките ( ниско износване) 

· Щадят контактния пръстен по време на работа 

· Много нисък и стабилен коефициент на триене 

· Отлична механична устойчивост до 95 м/с 

· Ограничени случаи на повреди и образуване на ивици 
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Morgan Advanced Materials 
Морган Адвансед Матириалс и световна инженерингова компания, която проектира и 

произвежда широка гама от продукти с високоспецифични,  изключителни свойства, използвани 

в много сектори и по целия свят. Разполагаме с богато разнообразие от съвременни 

материали, с които произвеждаме различни компоненти, устройства и системи, които дават 

значително по-голяма производителност на продуктите и дейностите на нашите клиенти. 

Нашите инженерингови продукти са направени с много голяма устойчивост и са пригодени за 

използване в неблагоприятни среди. 

Компанията просперира поради важните иновации, които непрекъснато прави. Нашите учени и 

инженери работят в тясно сътрудничество с клиентите, за да създадат различни от всички 

останали продукти, които работят по-ефективно, надеждно и за по-дълго време. Морган 

Адвансед Матириалс имат световно присъствие с повече от 10 000 служители в 50 държави, 

обслужващи специализираните пазари на енергия, транспорт, здравеопазване, електроника, 

сигурност и охрана, петролния и индустриалния сектори. Компанията е регистрирана на 

Лондонската стокова борса в инженеринговия сектор (MGAM). 

Графитни четки 
Ние сме признати за доставчик № 1 на графитни четки на енергийния пазар и предлагаме 

висококачествени и високопроизводителни графитни четки за генератори. Оптималното 

качество на графита на четките за приложение в турбогенератори е National 634, който ние 

произвеждаме и доставяме и то е прието за стандартно за това приложение. 

Продуктите, които предлагаме са: 

· Графитни четки 

· Четкодържатели 

· Контактни пръстени 

· Колектори 

· Диагностика на мотори и генератори 

Графит 634 е световно признат за най-добрия  

материал в производството на енергия 
· Надеждна работа 

· Ниско износване на повърхността на четките и  

контактния пръстен 

· Минимална разлика при износване в двата полюса. 

· Ниско и стабилно триене 

· Помага за избягване на формирането на ивици и  

петна на повърхността на контактния пръстен 

· Доказано дълъг живот и способност за работа 

· Отлични способности за разпределение и пренасяне  

на тока 

· Постоянен спад 

· Пасват на всякакви генератори 

· Производство на материали в световен мащаб 
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National 634 grade brushes fited to FC101 plug in 
holders for ease of brush replacement in service. 

След като използвате оригинални National 634 четки, вие вече имате 

сигурна оптимална работа на четките, подкрепена от инженери с много 

умения и опит. 

Морган Адвансед Матириалс също осигурява безпроблемно снабдяване с материали, тъй като 

преработката и тестването им са контролирани от нашите учени и експерти в нашите 

технически лаборатории и лабораториите за машинни тестове в световен мащаб. 

National 634, който се използва за  

турбогенератори е материал от  

импрегниран натурален графит. 

Това се  четки със световно признат  

стандарт за работата на вашия генератор. 

   Морган Адвансед Матириалс предлага: 

· Инженерна поддръжка на местно ниво 

· Прилагане на инженерно „ноу хау“ 

· Дългогодишен опит в технологията на  

производството на графитни четки 

· Съоръжения за извършване на тестване  

и анализи 

· Курсове за техническо обучение 
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З А M O R G A N A D V A N C E D M A T E R I A L 

Морган Адвансед матириалс е световна инженерингова компания , предлагаща 

решения по обслужването на световно ниво в сферата на материалите, 

специализираното производство и приложния инженеринг. 

Фокусираме се върху предлагането на продукти, които помагат на нашите клиенти да 

решат проблеми и технически предизвикателства, свързани с енергийни нужди, 

съвременно здравеопазване и стабилност на околната среда. 

 

Какво ни отличава? 

 

Съвременни знания за материалите и преработката им. Широкообхватен инженерен 

опит. Опит в нововъведенията. Сигурна и надеждна работа. Глобално покритие. 

Намираме и инвестираме в най-добрите служители. 
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