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Електрографитни материали 

Най-важните материали са аморфните въглероди, като дестилиран кокс и петролен 

кокс, импрегнирани  с катран или смола. 

Четките, направени от различни видове материали се означават в зависимост от класа 

на материала, посредством букви, като например: EG, N, SA, DE, TA.  При 

електрографитните материали, въглерода се превръща в графит, чрез топлинно 

третиране при температура 2500 гр.по Целзий. Електрографитния материал има 

характерните за графита висока топлопроводимост и електропроводимост, а в 

допълнение към това, той е силно устойчив на горене. В следствие на това, 

електрографитните материали имат способността да понасят големи натоварвания. 

Като резултат от високите температури при преработката, електрографитните 

материали като цяло са с висока чистота, даваща минимално износване на колектора. 

Някои  от тези материали се произвеждат с особена пореста структура, която 

подобрява събирането на тока и комутационните способности при по-високи скорости 

на повърхността. Поради използването на избрани импрегнации, електрографитните 

материали могат да се използват успешно за работа в най-различни условия на средата 

и условия на работа. Тези материали са подходящи за индустриално и минно 

приложение и приложение в релсовия транспорт. 

Четки импрегнирани със смола 

Този клас материали се означават с буквите IM,  RB. По принцип, суровия материал е 

графит, импрегниран със смола, която е подложена на натиск и е третирана топлинно 

при специален процес. Предимството на тези графитни четки е постоянен спад  и 

тяхната вътрешна устойчивост.Те също имат добра устойчивост към окисляване.Тези 

свойства са много ценни, когато става въпрос за машини с високи изисквания за 

комутация. Недостатък е, че високата контактна устойчивост причинява високи загуби 

на електричество, дължащи се на циркулиращия ток. Това може да доведе до 

разрушаване на импрегнацията със смола. Заради това, главната област на приложение 

на тези четки са машини с високи комутационни изисквания, но със сравнително ниска 

сила на тока. Такива са трифазните колекторни мотори и мотори  с малка мощност. 

Поради тяхната малка еластичност, тези четки нормално се използват само до обороти 

35 м/сек. 
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Твърди графитни четки 

Този клас материали се отбелязват със символа C4. Най-важните сурови материали са 

аморфните въглероди като дестилиран кокс и петролен кокс,  импрегнирани с катран 

или смола .Суровия материал се пресира  и изпича  на температура до 1200 гр. по 

Целзий.Процеса на изпичане овъглява спойката и се получава сравнително твърд 

графит с много по-добри полировъчни качества от електрографитите. Заради това, 

твърдите графитни четки се използват в мотори с малка мощност , която се нуждае от 

силно полиращи четки. Желателното електрическо и топлинно натоварване на 

твърдите графитни четки е по-скоро ниско и те се използват за машини с периферни 

скорости до 20 м/сек. 

Четки от въглероден графит 

Този клас материали се означават с буквите A, B, C, PM. 

Електрографита, най-важния суров материал, и спойката смола се пресират и 

обработват топлинно ,  подобно на твърдия графит.Поради това, полето на ползване на 

тези четки е нещо междинно между това на  електрографитните и твърдите 

четки.Техните полиращи свойства са по-добри, капацитета им на електрическа 

устойчивост е по-нисък от този на електрографитните четки. Въглеродографитните 

четки се характеризират също и с много добри комутационни способности като 

резултат на тяхната висока проводимост. Те се използват при машини, където 

електрографитните четки немогат да бъдат използвани, заради ниските им полиращи 

качества, и където твърдите графитни четки не са подходящи поради техните ниски 

комутационни способности.Въглеродографитните четки главно се използват в F.H.P. 

мотори с малка мощност и при малки правотокови машини, захранвани с тиристори. 

Сребърен графит 

Този клас материали се означават с буквите  SM, GS. 

Сребърнографитните материали се използват главно при  тахо-генератори или за 

измервателни цели или при заземителните приложения. 
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Металографитни четки 

Суровите материали са металографитни смеси,които са преработени на базата на 

метал на прах. Най-често използвания метал е електролитен мед. За определени 

приложения се ползват още сребро, калай, олово и др. 

Този клас материали се означават с буквите CM, GM. Метала на прах и графита се 

смесват и след това стават обект на топлинна обработка. Металния прах се използва за 

производство на метални или медни материали, докато среброто се ползва за 

производство на материали от сребърен графит. Постига се комбинация от добри 

плъзгащи възможности на графита и високата проводимост на метала, която е 

подходяща за машини с високо електрическо натоварване на четките, комбинирано с 

ограничени комутационни нужди.Такива машини са тези с контактни пръстени и с 

ниско напрежение. 

Поради малката си еластчност,  металографитните четки могат да бъдат използвани 

само при периферни скорости до приблизително 30 м/сек. 

Материали от натурален графит 

Този клас материали се означава с числа като 634. Натуралния графит е смесен със 

смола и после топлинно обработен. Подходящи  за ниско натоварване и висока 

скорост, тези материали се използват главно за турбогенератори с контактни пръстени 

в производството на електрическа енергия. 
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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. 

З А M O R G A N A D V A N C E D M A T E R I A L 
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