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ДІАГНОСТУВАННЯ ВУГІЛЬНИХ СТРУМОЗНІМАЛЬНИХ ВСТАВОК 
В ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

Вступ 

Головною задачею системи «контактна ме-
режа – струмоприймач» є надійна передача 
електричної енергії від стаціонарних пристроїв 
тягового електропостачання до електрорухомо-
го складу залізниць через ковзний контакт. В 
умовах підвищення швидкостей руху поїздів, 
особливо актуальною постає проблема підтри-
мання в працездатному стані контактної мережі 
та струмоприймачів електрорухомого складу. 

Забезпечення якісного струмознімання, в 
складних режимах експлуатації, пов’язане з 
контролем експлуатаційного стану елементів 
контактної мережі і струмоприймачів. При роз-
гляді процесів, які протікають в області контак-
ту, дуже часто нехтують впливом, що створю-
ється одним із двох елементів контактної пари 
– вугільною вставкою. Її стан та процеси, що 
протікають в області контакту, безпосередньо 
впливають на міцнісні властивості проводу [1]. 

Вивчення механізмів руйнування вугільних 
струмознімальних вставок в умовах експлуата-
ції, дозволить виявити причини пошкоджень 
контактного проводу. Струмознімальні елемен-
ти та контактний провід, в процесі експлуатації 
піддаються механічному, електричному та еле-
ктромеханічному зношуванню. Механічний 
знос виникає в процесі тертя контактуючих по-
верхонь і залежить від контактного натиску [11 
– 14], а електрична складова зносу з’являється 
при появі відривів. 

Пошкодження поверхні вугільної вставки, 
призводить до збільшення густини струму в 
локальних місцях контакту і, як наслідок, до 
перегріву контактного проводу. В залежності 
від тривалості термічного впливу на контакт-
ний провід, можлива різна ступінь його лока-
льного знеміцнення. Знеміцнений шар міді буде 
піддаватись більш інтенсивному механічному 
зношуванню, таким чином, структурні зміни 
металу контактного проводу, викликані елект-
ричним зношуванням, підсилюють інтенсив-
ність механічного зносу. В зв’язку з цим, про-

блема підвищення надійності контактної пари 
«струмознімальний елемент – контактний про-
від» відноситься до числа пріоритетних. 

При виборі матеріалу струмознімальних 
елементів та контактних проводів, перш за все, 
виходять із міркувань доведення їх строку екс-
плуатації до максимально можливого, при яко-
мога менших витратах на обслуговування та 
ремонт. Такі вимоги до вибору матеріалу кон-
тактної пари являються досить жорсткими та 
суперечливими, через це, різні країни викорис-
товують ті чи інші матеріали для струмозніма-
льних елементів. 

Якщо для діагностування контактного про-
воду в експлуатації в останні роки повсюдно 
впроваджуються методи неруйнуючого конт-
ролю, то для вугільних вставок такі роботи ви-
конувались епізодично [6, 7]. Реалізація заходів 
по підвищенню надійності роботи струмозні-
мальних вставок можлива за рахунок створення 
високоефективних засобів їх діагностування, 
що дозволяють знизити витрати на забезпечен-
ня необхідного рівня надійності. 

Мета 

Метою даної статті є визначення основних 
залежностей між діагностичними та структур-
ними параметрами вугільних струмознімальних 
елементів струмоприймачів електрорухомого 
складу, а також розробити та обґрунтувати мо-
жливість застосування неруйнуючих методів 
діагностування вугільних струмознімальних 
вставок електрорухомого складу. 

Методика 

На базі локомотивних депо, обслуговуючих 
електрорухомий склад змінного та постійного 
струму, проводились експлуатаційні дослі-
дження вставок типу А та Б, які вже були в 
експлуатації та нових. 

Для встановлення залежності виду пошко-
джень та місць їх розташування на полозі стру-
моприймача, проводився огляд поверхні вставок 
в локомотивному депо Знам’янка, Київ-Пас. та 
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Дніпропетровськ-Пас. Оцінці піддавались усі 
вставки струмоприймачів локомотивів, але без 
урахування пробігу та струмового навантаження. 

При аналізі характеру зносу вставок, були 
виявлені два різних види зносу їх поверхні. Пе-
рший та третій ряди вставок трирядного полозу 
мають сколи різної площі. Для першого ряду – 
сколи в основному розташовуються ближче до 
передньої (по відношенню до руху локомотива) 
частини вставки, а для третього – до задньої. 
Причина появи сколів на передній, набігаючій 
частині вставки першого ряду полягає в ударно-
му впливі на це місце вставки контактного про-
воду [2]. Відколи на збігаючій частині вставки 
третього ряду в основному викликані іскровим і 
дуговим впливом (рис. 1). Вставки другого ряду 
мають найменше бічних сколів, поверхня на бі-
льшій частині вставок шліфована проводом. 

 
Рис. 1. Види зношування вставок полозів струмоп-
риймачів: а) сколи вставок першого ряду; б, в) електро-

дуговий вплив на вставки третього ряду;  
г) підпали підошви вставок 

При дослідженні вставок, що були в експлу-
атації різний час, на їх поверхні поряд з озна-
ками зносу від тертя (різного характеру) вияв-
лені локальні лунки з краями неправильної фо-
рми та діаметром від 1 до 12 мм. Причиною 
появи цього виду зносу можуть бути удари, які 
з’являються при русі та порушення контакту, 
що супроводжуються іскрінням та появою еле-
ктричної дуги. Відомий досвід розробки вста-
вок з трапецеїдальною формою профілю [8, 9]. 
Профіль вставки [8], виконаний з кутом нахилу 
30…60° прямолінійної ділянки до основи, а 
профіль вставки [9] має криволінійну форму 
контактуючої поверхні, що описується віткою 
параболи. Такі профілі дозволяють знизити ди-
намічні удари на бокову поверхню вставки, але 
не вирішують проблему аеродинамічних влас-
тивостей полоза струмоприймача в цілому. 

Авторами [2], запропонована вставка з про-
філем випуклої форми, яка показала кращий 
результат під час дослідних випробувань, в по-
рівнянні зі вставками з трапецеїдальним та ста-
ндартним профілем. Випукла форма профілю 
вставки, позитивно впливає на аеродинамічні 
властивості полозу струмоприймача, при цьо-
му, вага полозу зменшується на 6…11%. 

Окремо необхідно відзначити наявність на 
нижній частині цілого ряду вставок ерозійних 
лунок невеликої глибини і слідів оксидів заліза. 
Причиною появи ерозії в цьому місці являється 
поганий контакт вставки і корпусу полоза 
струмоприймача [3]. 

Як зазначалося, електродуговий вплив на 
вставку призводить не тільки до її власного 
руйнування, але й впливає на знеміцнення кон-
тактного проводу з можливою пластичною де-
формацією, що може викликати обрив остан-
нього під дією робочого натягу [1]. 

Досягти зменшення електричного та механі-
чного зносу вугільних вставок, можливо, роз-
робивши та впровадивши систему діагносту-
вання вугільних вставок в експлуатації, що без-
посередньо є ефективним та  економічно-
доцільним підходом при вирішенні вказаних 
вище проблем. Впровадження такої системи 
дозволить збільшити міжремонтний пробіг по-
лозів струмоприймачів та збільшити строк 
служби вставок, контактного проводу. 

Аналіз пошкоджуваності елементів та конс-
трукцій об’єктів струмознімання електрифікова-
них залізниць, а також застосування різноманіт-
них матеріалів в пристроях контактної мережі та 
струмоприймачах електрорухомого складу, спо-
собів виробництва та обробки, методів оцінки 
якості та придатності для конкретних випадків 
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практичного застосування – все це визначає на-
гальну необхідність в комплексному вивченні 
властивостей матеріалів та виробів і їх поведінку 
при різноманітних навантаженнях, близьких до 
умов експлуатації. У відповідності до існуючих 
вимог, під час виробництва та вхідного контро-
лю, частина вставок з кожної нової партії прохо-
дить нормовані дослідження [3], які, за умови 
комплексного аналізу, можуть дати уявлення 
про якість кожного конкретного розглядуваного 
зразка. Але застосування подібних методів для 
вхідного контролю в депо різко обмежена, вна-
слідок вимогливості їх до точного і, відповідно, 
дорогого вимірювального обладнання. Також, як 
недолік, можна відзначити значний час, необ-
хідний для проведення всіх досліджень зазначе-
ними методами. 

Відповідно до цього,  постає важливе питан-
ня вибору та застосування економічно-
доцільного методу неруйнуючого контролю, як 
нових, так і експлуатованих струмознімальних 
елементів. 

У відповідності до загальноприйнятої кла-
сифікації, всі методи неруйнівного контролю 
поділяють на дев’ять різних видів: магнітний, 
електричний, вихреструмовий, радіохвильовий, 
тепловий, оптичний, радіаційний, акустичний 
та проникаючими речовинами. 

В практиці експлуатації використовується 
метод непрямих вимірів, відповідно до якого, 
обирається вихідний параметр, який є найзруч-
нішим для виміру та зв’язаний певною залежні-
стю з необхідним структурним параметром. 
Знаючи взаємозв’язок вихідного та структурно-
го параметрів, можна визначити технічний стан 
об’єкту. Вихідні параметри, що використову-
ються для оцінки технічного стану об’єкту, 
прийнято називати діагностичними. При про-
веденні оцінки технічного стану об’єктів може 
використовуватись велика кількість діагности-
чних параметрів, їх можна прокласифікувати 
наступним чином, приведеним на рис. 2.

 
Рис. 2. Класифікація діагностичних параметрів 

Зв’язок між структурними та діагностични-
ми параметрами може бути як однофакторним, 
так і багатофакторним. Останній представляє 
собою зміну одного чи декількох діагностичних 
параметрів, що відповідають зміні одного чи 
декількох структурних параметрів. 

Найбільш часто використовуваними неруй-
нуючими методами контролю внутрішньої 
структури матеріалу є: рентгенографія і ультра-
звукові дослідження [3]. Ці методи частково 
перекривають області застосування один одно-
го і частково розширюють їх. 

Відомий досвід використання ультразвуко-
вих методів дослідження для визначення стану 
струмознімальних елементів та експлуатацій-
ного контролю за ними [7]. Зв’язок між власти-

востями матеріалу вставки та характером акус-
тичного сигналу був встановлений експеримен-
тальним шляхом, на основі чого розроблена 
методика відбраковування та сортування вста-
вок за якістю виготовлення методом ультразву-
кового зондування, блок-схема методики при-
водиться нижче (рис. 3). 

Для адекватності методу, він був додатково 
проконтрольований вимірами електропровідно-
сті вставок. 

Значна складність при роботі з пристроями 
ультразвукового контролю, висока вартість та 
низькі показники надійності результатів вимі-
рювання унеможливлюють використання поді-
бних систем для контролю якості виготовлення 
вугільних вставок в умовах депо [3]. 
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Рис. 3. Блок-схема методики дослідження  

вугільних вставок  

Метод вихрових струмів, поряд з ультразву-
ковими і рентгеноскопічними дослідженнями, є 
одним з основних неруйнівних методів контро-
лю та діагностики дефектів в різних матеріалах 
і виробах. Інформативним параметром в цьому 
методі є напруга у вимірювальній обмотці пер-
винного датчика-перетворювача. Її величина 
залежить від складу і структури матеріалу, виду 
і параметрів дефектів його будови, частоти 
змінного електромагнітного поля, що збуджує 
вихрові струми, а також від технологічних фак-
торів – конструкції і параметрів датчика, вели-
чини зазору між датчиком і поверхнею матері-
алу. В силу цього, залежно від конкретних умов 
діагностування та контролю доводиться зміню-
вати конструкцію і технологічні характеристи-
ки датчика. Такі зміни покликані забезпечити 
високу чутливість виявлення тих чи інших ви-
дів дефектів в конкретному матеріалі. 

В силу складності обслуговування та роботи 
з системою, її вартістю, метод вихреструмового 
контролю являється недоцільним для вирішен-
ня поставлених цілей діагностування вугільних 
вставок. Найбільш ефективним є використання 
стенду для виміру питомого електричного опо-
ру вугільних струмознімальних вставок мето-
дом амперметра-мілівольтметра, розробленого 
на мікропроцесорній базі, який дозволить оці-
нити величину питомого електричного опору 
струмознімальних вставок, їх загальний фізич-
ний стан, а також відсортувати за місцем вста-
новлення. Визначення питомого електричного 
опору на струмознімальній частині вставки 
проводиться у відповідності до ГОСТ – 23776-
79. Потенціальні проводи мають загострені 

штирі на кінцях довжиною 30 мм, а відстань 
між ними становить 150 мм, розташовуються 
на рівній відстані від торців вугільної вставки. 
Струмові затискачі фіксують вставку з обох 
сторін, стенд розрахований на струм до 30 А, а 
його структурна схема приводиться на рис. 4. 

 
Рис. 4. Структурна схема стенду  
для діагностування вставок  

Сутність методу виміру питомого електрич-
ного опору вугільних вставок полягає в пропу-
сканні через них постійного стабілізованого 
струму, з вимірюванням падіння напруги на 
контактній поверхні вставки, площа попереч-
ного перерізу якої відома, за формулою, що ви-
тікає з закону Ома: 

U S
I l

ρ Δ ⋅
=

⋅
                      (1) 

де UΔ  – падіння напруги між штирями, ро-
зміщеними на відстані l  один від одного, мВ;  
l – відстань між штирями потенціальних про-
водів, мм; S – площа поперечного перерізу 
вставки, мм²; I – струм підведений до торців 
вставок, А. 

У відповідності до теорії технічної діагнос-
тики, для якісної оцінки технічного стану 
об’єкту, необхідно знати початкове та гранич-
но-допустиме значення діагностичного параме-
тру – питомого електричного опору вугільної 
вставки, максимально допустиме значення яко-
го нормується діючим нормативним докумен-
том [4] і становить 30 мкОм·м. 

На теренах України та країн СНД вставки ти-
пу А та Б виготовляються з питомим електрич-
ним опором не більшим 30 та 15 мкОм·м відпо-
відно (розрахункове значення для яких прийма-
ється 28,5 та 13,5 мкОм·м). Не зважаючи на це, 
питомий електричний опір вугільних вставок з 
однієї партії може кардинально відрізнятися.  
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В ході проведення експлуатаційних дослі-
джень на базі локомотивних депо, зібрано ста-
тистичні дані про пошкодження полозів стру-
моприймачів, проведені дослідження вугільних 
вставок та встановлено, що значна частина по-
шкоджень тісно пов’язана з якістю вставок [3]. 

На стенді для визначення питомого електри-
чного опору вугільних вставок було проведене 
дослідження нових та експлуатованих вугільних 
вставок типу А, отримані залежності приведені 
на рис. 5 та 6. Рівняння регресії для трьох набо-
рів значень деяких вугільних вставок отримані і 
приведені на рис.5, вони являються адекватними 
та можуть з 95 % вірогідністю передбачати екс-
периментальні результати. Значення коефіцієн-
тів детермінації для трьох побудованих кривих 
показують наявність позитивної кореляційної 
залежності між діагностичними та структурни-
ми параметрами і, відповідно, це вказує на ефек-
тивність моделі процесу. 

 
Рис. 5. Розкид значень питомого електричного опо-

ру бувших в експлуатації вугільних вставок 

Для кожної окремої вставки визначався по-
перечний переріз із урахуванням його склад-
ної форми. 

На рис. 7 приведена залежність температури 
нових вугільних струмознімальних вставок від 
величини струму. Для її визначення, в вугільну 
вставку на глибину 15 мм був поміщений дат-
чик температури, витримка часу між контроль-
ними точками складала 10 хв. Паралельно про-
водився вимір параметрів для розрахунку зна-
чення  питомого електричного опору. 

 
Рис. 6. Розкид значень падіння напруги на бувших в 

експлуатації вугільних вставках 

В результаті дослідження встановлено, що пи-
томий електричний опір вугільної вставки не 
змінюється при збільшенні температури, що 
узгоджується з відомим твердженням про висо-
ку термічну стійкість та низький коефіцієнт 
температурного розширення вугільних матеріа-
лів, який є від’ємним до температури 700 К. 

 
Рис. 7. Залежність температури вугільної вставки від 

величини струму, що протікає через неї 

Зіставивши результати проведених стендо-
вих досліджень з результатами отриманими під 
час оцінки полозів струмоприймачів в локомо-
тивних депо розроблені рекомендації про необ-
хідність розділення струмознімальних елемен-
тів по групам за питомим електричним опором 
та використання спеціальної схеми монтажу 
вставок при екіпіровці полозу. 

Відомо, що існує залежність твердості та 
питомого електричного опору вставок [5], яка 
полягає в наступному: чим більша твердість 
вугільних струмознімальних елементів, тим 
нижча їх електропровідність (більше значення 
питомого електричного опору) – відповідно 
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більше значення електричної складової зносу та 
менше механічної. 

У відповідності до приведеного вище, про-
понується встановлювали вставки з більшим 
питомим електричним опором на перший ряд 
полозу струмоприймача, а з меншим на остан-
ній. Це дозволить зменшити кількість сколів на 
набігаючій частині вставок першого ряду та 
зменшити вплив від появи електричної дуги на 
вставках третього ряду. 

Для підтвердження адекватності запропонова-
ної пропозиції необхідно провести додаткові ви-
пробовування для комплекту вугільних вставок 
типу А та Б на твердість струмознімальної части-
ни та випробування екіпірованого полозу на кі-
льцевому стенді лабораторії струмознімання. 

Наукова новизна та практична значимість 

На основі отриманих результатів експлуата-
ційних досліджень полозів струмоприймачів 
електрорухомого складу в умовах локомотив-
них депо постійного та змінного струму, вста-
новлені місця та причини появи пошкоджень 
вугільних струмознімальних вставок, в залеж-
ності від місця розташування на полозі струмо-
приймача. В ході стендових досліджень вста-
новлені залежності між діагностичними та 
структурними параметрами вугільних струмоз-
німальних вставок. Керуючись отриманими 
результатами в експлуатаційних та лаборатор-
них умовах запропонована схема розміщення 
вугільних струмознімальних елементів на поло-
зах струмоприймачів.  

Застосування в експлуатації високоефективних 
засобів діагностування вугільних вставок елек-
трорухомого складу та використання запропо-
нованої схеми розподілення вугільних струмо-
знімальних елементів на полозі струмоприйма-
ча в процесі його екіпіровки, яка розроблена 
базуючись на отриманих результатах експлуа-
таційних та стендових досліджень вугільних 
вставок, дозволить зменшити електричну та 
механічну складову зносу контактного проводу 
та вугільних вставок і тим самим підвищити 
ефективність їх використання. 

Висновки 

1. Досягти найбільшої економічності стру-
мознімання, при забезпеченні необхідного рів-
ня надійності, можливо, при досягненні особ-
ливо високої довговічності контактного прово-
ду та при забезпеченні необхідної довговічності 
вугільних вставок. 

2. Встановлений характер пошкодження ву-
гільних струмознімальних вставок в залежності 
від місця їх встановлення на полозі струмоп-
риймача, встановлені залежності між діагнос-
тичними та структурними параметрами струмо-
знімальних елементів. 

3. Використання в експлуатації високоефек-
тивних засобів для діагностування вугільних 
струмознімальних вставок електрорухомого 
складу дозволить підвищити ефективність їх 
використання, зменшити вплив електричної та 
механічної складової зносу. 
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Метою статті є визначення основних залежностей між діагностичними та структурними параметрами ву-
гільних струмознімальних елементів струмоприймачів електрорухомого складу, а також розробка та обґру-
нтування можливості застосування неруйнуючих методів діагностування вугільних струмознімальних вста-
вок електрорухомого складу. 

Методика статті ґрунтується на використанні положень теорії діагностики, статистики, положень теорії 
надійності технічних систем та електромеханічних процесів.  

В роботі досліджена проблема взаємодії контактної підвіски зі струмоприймачем електрорухомого скла-
ду залізниць, розглянуті існуючі методи неруйнуючого контролю, виділені їх переваги та недоліки, визна-
чені найбільш ефективні та відповідні поставленій задачі методи діагностування вугільних струмознімаль-
них елементів електрорухомого складу. Проведені експлуатаційні дослідження вугільних струмознімальних 
елементів на базі локомотивних депо постійного та змінного струму, встановлений характер їх пошко-
дження в залежності від місця встановлення. На стенді для діагностування вугільних струмознімальних 
елементів проведені дослідження їх стану та встановлені залежності між діагностичними та структурними 
параметрами. 

На основі отриманих результатів експлуатаційних досліджень полозів струмоприймачів електрорухомо-
го складу в умовах локомотивних депо постійного та змінного струму, встановлені місця та причини появи 
пошкоджень вугільних струмознімальних вставок, в залежності від місця розташування на полозі струмоп-
риймача. В ході стендових досліджень встановлені залежності між діагностичними та структурними пара-
метрами вугільних струмознімальних вставок. Керуючись отриманими результатами в експлуатаційних та 
лабораторних умовах запропонована схема розміщення вугільних струмознімальних елементів на полозах 
струмоприймачів. 
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Застосування в експлуатації високоефективних засобів діагностування вугільних вставок електрорухо-
мого складу та використання запропонованої схеми розподілення вугільних струмознімальних елементів на 
полозі струмоприймача в процесі його екіпіровки, яка розроблена базуючись на отриманих результатах 
експлуатаційних та стендових досліджень вугільних вставок, дозволить зменшити електричну та механічну 
складову зносу контактного проводу та вугільних вставок і тим самим підвищити ефективність їх викорис-
тання. 

Ключові слова: струмознімальні елементи; вставки; графіт; зносостійкість; ресурс; технічне діагносту-
вання; полоз струмоприймач. 
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ УГОЛЬНЫХ ТОКОСЪЕМНЫХ ВСТАВОК  
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Целью статьи является определение основных зависимостей между диагностическими и структурными 
параметрами угольных токосъемных элементов токоприемников электроподвижного состава, а также раз-
работка и обоснование возможности применения неразрушающих методов диагностики угольных токо-
съемных вставок электроподвижного состава. 

Методика статьи основывается на использовании положений теории диагностики, статистики, положе-
ний теории надежности технических систем и электромеханических процессов. 

В работе исследована проблема взаимодействия контактной подвески с токоприемником электропо-
движного состава железных дорог, рассмотрены существующие методы неразрушающего контроля, выде-
лены их преимущества и недостатки, определены наиболее эффективные и соответствующие поставлен-
ной задаче методы диагностирования угольных токосъемных элементов электроподвижного состава. Про-
веденные эксплуатационные исследования угольных токосъемных элементов на базе локомотивных депо 
постоянного и переменного тока, установлен характер их повреждения в зависимости от места установки. 
На стенде для диагностирования угольных токосъемных элементов проведены исследования их состояния 
и установлены зависимости между диагностическими и структурными параметрами. 

На основе полученных результатов эксплуатационных исследований полозов токоприемников электро-
подвижного состава в условиях локомотивных депо постоянного и переменного тока, установленные места 
и причины появления повреждений угольных токосъемных вставок, в зависимости от местоположения на 
полозе токоприемника. В ходе стендовых исследований установлены зависимости между диагностически-
ми и структурными параметрами угольных токосъемных вставок. Руководствуясь полученными результа-
тами в эксплуатационных и лабораторных условиях, предложенная схема размещения угольных токо-
съемных элементов на полозах токоприемников. 

 Применение в эксплуатации высокоэффективных средств диагностирования угольных вставок элек-
троподвижного состава и использования предложенной схемы распределения угольных токосъемных эле-
ментов на полозе токоприемника в процессе его экипировки, которая разработана основываясь на полу-
ченных результатах эксплуатационных и стендовых исследований угольных вставок, позволит уменьшить 
электрическую и механическую составляющую износа контактного провода и угольных вставок и тем са-
мым повысить эффективность их использования. 
Ключевые слова: токосъемные элементы; вставки; графит; износостойкость; ресурс; техническое диа-

гностирование; токоприемник 
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DIAGNOSTIC OF CURRENT COLLECTOR ELEMENTS  
IN EXPLOITATION 

The aim of the article is to define the relationships between the major diagnostic and structural parameters 
of coal-fired current collector pantographs of electric rolling elements, and the development and study the pos-
sibility of using non-invasive methods of diagnosis coal inserts current collecting electric rolling stock. 

Methodology of article based on the use the theory of diagnostics, statistics, the theory of reliability of tech-
nical systems and electromechanical processes. 

We have studied problem of interaction with the overhead catenary pantograph electric rolling stock of rail-
ways, discussed the existing methods of nondestructive testing, highlight them advantages and disadvantages, 
identified the most effective methods of diagnosing current collecting elements of electric rolling stock. Carried 
out operational research based on the current collecting elements of locomotive depot of AC and DC, estab-
lished the character of damage depending on the installation location. On the stand for diagnosing carbon cur-
rent collecting elements investigated their condition and established dependencies between diagnostic and 
structural parameters. 

Based on the results operational research pantographs of electric rolling stock in a locomotive depot AC and 
DC, established the place and cause of the damage to carbon inserts current collector, depending on the loca-
tion on pantograph. The studies established dependence between diagnostic and structural parameters of car-
bon current collector inserts. Being guided by the results obtained in the laboratory and operational conditions, 
the proposed the scheme of distribution the elements carbon current collector pantographs. 

The use in operation highly effective means of diagnosing carbon inserts electric rolling stock and the use of 
the proposed scheme of distribution of elements on the current collector carbon pantograph in the process of 
equipment, which is developed based on the results research carbon inserts would reduce electrical and me-
chanical constituent wear and tear of contact wires and carbon inserts and thereby increase the effectiveness of 
their use. 

Keywords: current collector elements; inserts; graphite; wear resistance; resources; technical diagnostics; 
pantograph. 
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