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ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η Morgan Advanc ed Material κατασκευαζει ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας ψηκτρες
άνθρακα για την βιομηχανια Τσιμεντου, σχεδιασμένα για να επιτύχουν τη βελτίωση της
αξιοπιστίας σε κινητήρες κ αι γεννήτριες.
Οι ψηκτρες άνθρακα κατασκευάζονται από υλικ ά αγώγιμου άνθρακα χαμηλής τριβής, όπως
γραφίτη χαλκού, ασημέν ιο γραφίτ η, φυσικό γραφίτη, ηλεκτρο γραφίτη, ανθρακούχο
εμποτισμένο με ρητίνη άνθρακα και πίσσα εμποτισμένη με άνθρακ α.
Ο συνδυασμός αυτής της ευρείας γκάμας εξειδικευμένων υλικών και του πολύ έμπειρου
τοπικού δικτύου τεχνικής υποστ ήριξης μας επιτ ρέπει να προσαρμόζουμε τις βούρτσες και τις
ψηκτροθήκες σε εξοπλισμό πελατών για βέλ τιστη απόδοση με ελάχιστες απαιτήσεις
συντήρησης.
Η επιλογή της σωστής ποιότητας ψήκτρας άνθρακα είναι σημαντ ική για την απόδοση και το
χρόν ο ζωής της ψήκτρας, και την υψηλή απόδοση του κινητήρα. Κατασκευάζουμε και
σχεδιάζουμε πολλά διαφορετικά σχέδια, ποιότητες και τύπους ψηκ τρών άνθρακα,
εξασφαλίζοντας ότι η σωστή ψήκτρα άνθρακα είναι διαθέσιμη για να ικανοποιήσει τις
απαιτήσεις σας για τους κινητήρες ή τις γεννήτριες σας καθώς παρέχονται και οι συμβουλές
για την επιλογή της ποιότητας άνθρακα απο τους εξιδικευμένους τεχνικούς μας. Τα οφέλη για
τους πελάτες μας περιλαμβάνουν ψήκτρες άνθρακα που μπορούν να αυξήσουν το χρόνο
λειτουργίας και να μειώσουν το κόστος συντήρησης, βελτιώνοντας την αξιοπιστία και τη
διαθεσιμότητα της μηχανής.
Οι ψήκτρες άνθρακα επιλέγονται για συνεπή αξιόπιστη ηλεκτρική απόδοση και χαμηλή
ταχύτητα φθοράς σε κινητήρες και γεν νήτριες. Χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία χάλυβα,
στην εξόρυξη, στην παραγωγή ενέργειας, στην έλξη , στην Τσιμεντοβιομηχανία κ αι σε ένα
ευρύ φάσμα γενικών βιομηχανικών εφαρμογών σε όλο τον κόσμο.
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Κινητήρας Συνεχούς Ρέυματος με
Ψήκτρες και ψηκτροθήκες της
Morgan Advanced Material

Ψηκτροθήκες με σταθερή πίεση του ελατήριου
Διάφοροι τύποι και σχέδια. Πάνω από
700 διαφορετικ οί τύποί και σχέδια.
Ψήκτρες άνθρακα υψηλής απόδοσης
μεγάλης αξιοπιστίας και διάρκειας ζωής.
Διαθέσιμα σε πολλούς τύπους και σχέδια

Ο σχεδιασμός της σειράς AEGIS® PRO Series
είναι μια αξιόπιστη λύση για την γείωση του άξονα
για κινητήρες AC και DC, για εφαρμογές μέσης τάσης,
γεννήτριες και στρόβιλοι για την εκτροπή του ρέυματος
στον άξονα για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ρουλεμάν
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Grade Recommendation
DC Motors
Grade
EG236
EG251

Opt. per.
current density
A/in 2
A/cm2
71
11
64
10

Max. Permanent
speed
m/s
ft/s
196,85
60
164
50

Remarks
High speed Electro graphite General grade
Good commutating/film forming ability/high peak

EG571

78

12,5

196,85

60

Excellent commutating abilities, operating over a wide
range, difficult environmental conditions

SΑ45

-

-

164

50

General grade, good commutating abilities, standard
fir item with many OEM’ S

SΑ35

-

-

131,23

40

Grade with intermediate commutating ability, Use on
heavy duty machines where commutation is normal

EG260

71

11,5

131,23

40

Good current collecting grade, for low load conditions
ring material steel

EGO

71

11,5

65,61

20

Electrographite with very low fiction properties,
suitable for slip ring application, or machines running
very lightly loaded, ring material bronze

AC Motors
Max. Permanent
speed
m/s
ft/s
25
82
30
98,42

CM3H
CM5H

Opt. per.
current density
A/in 2
A/cm2
97
15,5
90
14

CM5B

90

14

98,42

30

High strength copper graphite with very good film
formation, suited for induction motor slip ring

CM1S

161

25

98,42

30

Bronze graphite grade widely for slip ring high load
conditions, linear collection

CM9

77

12

114,82

35

Universal grade for low load conditions, good film
formation suitable for slip ring drives in paper mill

CM50

77

12

98,42

30

Low content copper grade for high altitude operation
Low temperature conditions and high humidity

Grade
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Remarks
Copper graphite grade for slip ring application
Popular brush grade for medium slip ring application
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Σ Χ Ε Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ Η Ν M O R G A N A D VA N C E D M AT E R I A L S

Η Morgan Advanced Materials είναι μια παγκόσμια εταιρεία που προσφέρει υλικά
τελευταίας τεχνολογίας , αξιοπιστία και εξασφαλίζει τον μέγιστο χρόνο ζωής του εξοπλισμού
σας, εξειδικεύετε στην κατασκευή μηχανολογικών εφαρμογών από γραφίτη.
Έχουμε εστιάσει στην εξέλιξη των προϊόντων μας, στην γρήγορη παράδοση σε κάθε σημείο
της γής, στις ανταγωνίστηκες τιμές ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες
μας και να λύσουμε τα προβλήματα τους.
Προβλήματα όπως, τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες τάσεις, όπως είναι η
ενεργειακή ζήτηση, η πρόοδος στον τομέα της υγείας και η βιωσιμότητα
του περιβάλλοντος.
Αυτό που μας διαφοροποιεί
• Προηγμένη επιστήμη και ικανότητα επεξεργασίας των υλικών • Εκτεταμένες εφαρμογές
εμπειρία στα μηχανολογικά
• Μια ισχυρή ιστορία, καινοτομίας και επανεφεύρεση • Σταθερή και αξιόπιστη απόδοση
• Ένα πραγματικά παγκόσμιο αποτύπωμα • Θα βρείτε και να επενδύσετε στους καλύτερους
ανθρώπους
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας:
Trade Engineering LTD
10 Str. Rakovski – Office 24
Haskovo – P.O. 6300
Tel: +359 896 49 63 05
Cell Phone: +359 893 62 44 35
Email: info@tradengineering.com
www.tradengineering.com
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