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Композити – Влакна и Материали 

SIGRAPREG® 
 
Препреги 
изработени от  
Въглерод, 
Стъкло и 
Арамидни влакна 
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   Карбонови влакна и    
   композити – произведени от  
   SGL Group. 

Цялостна продуктова гама 

Интегрирана  стойностна верига 

Единственият Европейски производител    
      на въглеродни влакна 

Постоянно поддържане на високо  
      качество  

Широка база от обработващи технологии  

Иновативни съобразени решения 

Висока сигурност на доставките 

Близка до клиента дистрибуторска мрежа  

Глобално присъствие 
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Уникална интегрирана 
стойностна верига 
SGL Group обхваща цялата стойностна верига на въглеродни 

влакна продукти:  от прекурсор до въглеродни влакна, тъкани и 

предварително имппрегнирани влакна (препреги) до готовите 

армирани с въглеродни влакна компоненти (CFRP). Нашите 

въглеродни влакна, произведени от SGL Group в Европа и 

Северна Америка са в основата на всички етапи на обработка в 

композитни фиброподсилени приложения. 
 
 
 
 
 
 
 

Фибро-армираните с въглеродни влакна 
пластмаси са материали с високо-
експлоатационни качества и уникални 
свойства. Те се използват когато другите 
материали са достигнали границите си и 
са незаменими в много индустрии днес, 
като например за леки компоненти с ултра 
висока якост и коравина. 

 

SGL Group е единственият европейски 
производител който обхваща цялата 
стойностна верига на производството на 
въглеродни влакна: от суровина материал, 
ние минаваме през всички междинни 
етапи до завършените крайни продукти. 

По този начин, ние можем да гарантираме 
най-високо качество на продукта и 
сигурност на доставките. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С помощта на високите ни познания в обработващите 
технологии и всеобхватното производство, материали 
и приложения, ние можем да предложим на нашите 
клиенти индивидуални решения според техните 
изисквания, като например в автомобилното 
производство, вятърен енергиен сектор, както и 
редица други промишлени приложения. 

 
SIGRAPREG препреги изработени от въглерод, 
фибростъкло и арамидни влакна 

 
SIGRAPREG препреги, от тъкани, еднопо-
сочни и мултиаксиални платове, са най-
съвременните подсилващи материали. Те се 
използват в многобройни индустрии, включи- 
телно автомобилостроенето, авиокосмичес-
ката промишленост, ветроенергийния сектор, 
машиностроенето, медицинските технологии, 
морското строителство, производството на 
спортни съоръжения и антибалистичната 
защита. 

 

 
 
Video:  sglgroup 
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Препрег – материал с 

впечатляващи разнообразни 

свойства  

 

Отлични механични свойства 

Ниска плътност 

Ниско топлинно разширение 
 
Добра електрическа проводимост 
 
Некорозиращ 
 
Собствена формулировка за индивидуални 
смолни системи 
 

Определена допустимост на дебелината  
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SIGRAPREG® пре-импрегнирани 
материали изработени от въглерод, 
стъкло и   арамидни влакна 

 
 
 

SIGRAPREG е търговското наименование на 

текстилни армиращи материали изработени от 

висококачествен въглерод, стъкло и арамидни 

влакна импрегнирани с различни смолни системи. 

 
Препрегите от еднопосочен, мултиаксиален и тъкан 

плат, с които снабдяваме са високоефективни, 

оптимизирани за приложения материали. Нашите 

препреги са устойчиви на съпротивление на умора и 

корозия и имат отлични механични свойства, които 

правят възможно производството на корави, силни, но 

изключително леки фибро-армирани композитни 

материали. Ние можем да произведем препрегите, по 

поръчка, изцяло според вашите изисквания, тъй като 

формулираме свои собствени съвременни смолни 

системи и сме оборудвани с много различни 

възможности за производство и обработка на 

армиращи материали. 

 

SIGRAPREG обхваща цялата гама от въглеродни, 

стъклени и с арамидни влакна материали. Типичните 

приложения включват: 

 
 
 
 
 
 

SIGRAPREG 
Еднопосочен въглероден плат 

 
Автомобилна индустрия: Нашите препреги са 

използвани при композитни материали за 

приложения като олекотени каросерии на автомобили 

и структурни компоненти. За електрически автомобили, 

цели пасажерски клетки се произвеждат от CFRP. 
Вятърна енергия: Във вятърните паркове, 

пластмасови армирани препреги се използват за 

роторните перки на вятърните турбини. 
Авиокосмическата промишленост: пластмасови 

армирани препреги се използват за компоненти на 

въздухоплавателни средства, като например 

фюзелажи, крила, греди и подови панели, както и за 

космически инженеринг за корпуси на двигатели.  
Спортна индустрия: : В спортния сектор, 

карбонови препрег армирани композити се 

използват като високопроизводителен материал за 

конструкциите на  рамките на състезателни мотори 

и състезателни коли или стикове за голф, въдици за 

риба и лъкове за стрелба.  
Машиностроене: Препрегите придават висока якост, 

коравина и добри затихващи свойства на 

компонентите, подложени на екстремни динамични 

натоварвания. Типичните приложения включват 

захващащи елементи или повдигащи греди и 

предавателни шини в технологии на автоматизацията. 

Анти-балистична защита: пре-импрегнирани 

хибридни и арамидни платове се използват специално 

за защитни каски и брони за автомобили. 

 
Производствен процес 

 

 

Поточна линия Прилагане на смола Импрегниране Намотаване 
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Най-добрата смолна 
система за всяко 
приложение 

 
 
 

Препрегите изработени от SGL Group са резултат от 

напредналото продуктово развитие. Ние комбинираме 

висококачествени смолни системи формулирани 

вътрешно с най-съвременните подсилващи материали. 

Нашата гама включва голямо разнообразие от смолни 

системи с различни термични точки на встъкляване 

(Tg), полимеризиращи температури, вискозитет, 

лепливост и дълготрайност на свойствата при 

съхраняване. Това ни позволява да доставяме материали 

с максимална производителност и минимално тегло, 

които са оптимално приспособени към конкретното ви 

приложение. 

 
Номенклатура 

 
SIGRAPREG C W95-PL1/1-E331/48% 

 

 
               Приложение на смола при импрегниране  

    
 

1 Търговско 
наименование 

2 Материал 3 Тип 4 Гра-
маж 

5 Вид на плетка / посока на влакна/ 
фиксиране 

6 Тип смола 7 Съдърж. на  
смолата в % 

SIGRAPREG C  =   карбон 
G =стъкло  
A  =  арамид  
H = хибрид 

W =  тъкан плат 
U = еднопосочен  
B = биаксиален 
T = триаксиален 
Q = четириосов 

  g/m2 вид на плетката 
PL 1/1 = plain 
TW 2/2  =  twill 2/2 
TW 4/4  =  twill 4/4 

мултиаксиа
лен 0 = 0° 
090 = 0°/90° 
45 = -45°/+45° 
045 = 0°/-45°/+45° 

Exxx = епоксид 
Pxxx = фенолна 

 
 

               NF = без фиксиране 
               SO = пришит едностранно 

  

 
Индивидуални смолни системи за  различни 
приложения 

04590 = 0°/-45°/ 90°/+45°  SD = пришит двустранно 
 ST = обшит 

 

Смолна система  Тип  Tg  Термична 
обработка 

 Срок на  
годност при 

 Срок на  
годност при 

 Лепливост  Промяна 
ударна 

якост    [°C]  t  RT (20 °C)  -18 °C    

      [°C]  дни  месеци    

E500 | E501 | E502 | E503  епоксид 110 80 – 160 70 12 M да

E300 | E301  епоксид 120 70 – 120 21 4 L/M/H да

E400 | E402  епоксид 120 80 – 140 40 12 L не

E310 | E311  епоксид 120 80 – 160 14 6 L/M/H да

E320 | E321 | E322 | E323  епоксид 120 90 – 140 90 12 M да

E450  прозрач. епокси 120 120 – 160 28 6 M не

E700  епоксид 120 140 – 160 14 12 M да

E302  епоксид 130 70 – 140 14 12 L/M/H не

E340  епоксид 140 100 – 150 90 12 L/M не

E330  епоксид 145 80 – 160 28 12 L/M/H да

E800  епоксид 220 80 – 200 14 12 L/M/H не

P320 | P321 | P322  фенолна > 200 100 – 180 180 12 M/H не

P310  фенолна – 120 – 160                                      7 6 L/M/H –

P500  фенолна – 150 – 170 28 12 L/M/H –

Други смолни системи са на разположение при запитване. L = Нисък, M = Среден, H = Висок 

7 6 5 1 2 3 4 
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Препреги на 
основата на 
тъкани структури 

 
 
 

Ние произвеждаме тъканите платове за нашите 

SIGRAPREG препреги в своя собствена тъкачница. 

Ние използваме 1k, 3k, 6k, 12k or 24k карбонов 

ровинг като основен материал. При хибридните 

тъкани платове, ние също така обработваме и 

стъклени и арамидни влакна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGRAPREG препрег от въглероден тъкан плат 

 

Информация за нашите SIGRAPREG® препреги от тъкани платове 
 

Тип материал  Тъкан  Грамаж (сух)  Ширина  Тип смола  Съдържание 
на смолата 

    [g/m2]  [cm]    [%] 

C W95-PL1/1-E323/48%  plain 95  120 епоксид 48

C W165-PL1/1-E323/48%  plain 165  120 епоксид 48

C W200-TW2/2-E311/48%  twill 2/2 200  120 епоксид 48

C W200-TW2/2-E501/48%  twill 2/2 200  120 епоксид 48

C W200-PL1/1-E323/42%  plain 200  120 епоксид 42

C W200-PL1/1-E331/42%  plain 200  120 епоксид 42

C W200-TW2/2-E323/45%  twill 2/2  200  120  епоксид  45

C W205-TW2/2-E321/43%  twill 2/2  205  120 епоксид  43

C W245-TW2/2-E503/44%  twill 2/2  245  100 епоксид  44

C W245-TW2/2-E323/45%  twill 2/2  245  120 епоксид  45

C W245-TW2/2/SQ-E450/43%  twill 2/2  245  120 прозрачен епоксид  43

C W285-TW4/4-E323/42%  twill 4/4  285  120 епоксид  42

C W305-TW2/2-E323/41%  twill 2/2  305  120 епоксид  41 

C W305-PL1/1-E331/41%  plain 305  120  епоксид  41 

C W310-PL1/1-E302/40%  plain 310  120  епоксид  40 

C W345-TW2/2-E300/38%  twill 2/2 345  120  епоксид  38 

C W665-TW2/2-E323/42%  twill 2/2  665  120  епоксид  42 

Други типове на разположение при поискване.           
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Препреги на основата на еднопосочни и 
мултиаксиални платове 

 
Нашите SIGRAPREG препреги от еднопосочни и 

мултиаксиални платове, могат да бъдат 

произведени на базата на нашите собствени 

тъкани структури, както и чрез директна 

обработка на армиращите влакна. По този начин 

обхващаме целия диапазон от много леки до по-

тежки конструкции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGRAPREG препрег от мултиаксиален въглероден плат  

 
 

Информация за нашите SIGRAPREG® препреги от еднопосочни и мултиаксиални платове  
 

Тип материал  Конструкция  Грамаж (сух)  Ширина  Тип смола  Съдържание 
на смолата 

    [g/m2]  [cm]    [%] 

Еднопосочна           

C U200-0/NF-E310/30%  еднопосочна 200 63.5  епоксид  30 

C U230-0/NF-E322/39%  еднопосочна 230 60  епоксид  39 

C U255-0/NF-E322/37%  еднопосочна 255  60  епоксид  37 

C U285-0/NF-P321/42%  еднопосочна 285  110  фенолни  42 

C U310-0/NF-E340/35%  еднопосочна 310  30  епоксид  35 

Еднопосочна (fixed)           

C U80-0/SO-E703/38%  еднопосочна 80 30  епоксид  38 

C U100-0/SO-E703/38%  еднопосочна 100 30  епоксид  38 

C U150-0/SO-E340/38%  еднопосочна 150  30  епоксид  38 

C U450-0/SD-E501/36%  еднопосочна 450  63.5  епоксид  36 

C U600-0/SD-E501/33%  еднопосочна 600  125  епоксид  33 

Мултиаксиална           

C B160-45/SO-E501/45%  биаксиална 160 60  епоксид  45 

C B450-45/SO-E501/38%  биаксиална 450 73.5  епоксид  38 

C B300-45/ST-E320/40%  биаксиална 300  126  епоксид  40 

C B410-45/ST-E320/40%  биаксиална 410  126  епоксид  40 

C B610-45/ST-E320/40%  биаксиална 610  126  епоксид  40 

Други типове на разположение при поискване.           
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TowPregs на основата на  
карбонов ровинг 

Преимпрегниран карбонов ровинг TowPregs 

изработени от SGL Group от въглерод, стъкло и  

арамид на шпула. Тяхното съдържание на смола 

варира от 26 to 40 %. Влакната, смолата, 

лепливостта и ширината на TowPreg могат да се 

променят, за да отговарят на индивидуалните 

изисквания на клиентите и да се произвеждат с 

много висока консистенция. Можем да разработим 

материал, оптимизиран за приложенията, 

перфектно приспособен към процесите на нашите 

клиенти. 
 

Нашите TowPregs не се нуждаят от опаковъчна 

хартия или фолио. Това спестява на нашите клиенти 

време и пари, като същевременно предлага ползи от 

гледна точка на опазването на околната среда и 

здравето и безопасността. 

Течни смоли и разтворители вече не се изискват  

в производствения процес. Това има предимства  

за отдел  EHS  (Защита на околната среда, здраве и 

безопастност). В допълнение: 

• Оборудване като смолни вани, бъркалки и 

захранващи  съдове вече не са необходими, 

което намалява капиталовите разходи. 

• Ресурсите са запазени и разходите са 

спестени при използването на материали, 

тъй като вече не се генерират 

неизползваеми остатъци от смола. 

• Количеството на почиствателните дейности се 

намалява, което прави процесите по-прости и 

по-ефективни. 

• Процесите на намотаване на влакна са 

ускорени,   така производителността е 

увеличена.  

• Стабилност при съхранение при стайна 

температура. 

 
С  TowPregs  от  SGL Group,  могат да бъдат 

постигнати по-добри резултати за предизви-

кателни процеси. 

Нашите TowPregs  не само дават на компонентите 

много добри механични свойства. Те също имат 

отлично поведение при намотаване което 

позволява много по-равномерно поставяне до най-

висока точност, осигурява постоянна ширина и 

следователно отлично поведение на обработка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIGRAPREG TowPreg 

 
 

Типичните приложения включват: 

• Контейнери под налягане 

• Автомобилни компоненти 

• Пружини 

• Морски мачти 

• Спортни артикули
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Широка гама от приложно  

оптимизирани приложения 

с висока производителност 

За да се разработят нови идеи, има 

нужда от партньори които имат 

възможност да допринесат 

допълнителни знания и мислят извън 

кутията. Като единствен европейски 

производител на въглеродни влакна, 

ние предлагаме много повече от 

продуктово портфолио. 

 

С помощта на нашите многообразни 

технологии за преработка, ние 

доставяме решения съвпадащи с 

вашите изисквания, приложения и 

технически условия: точно пригодени 

високопроизводителни материали за 

развитие и производство на 

конкурентни и иновационни олекотени 

конструкции. 
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SGL Group – The Carbon Company. 
Водещ световен производител на 
въглеродна основа продукти 

Уникална продуктова гама 

Иновационни технологии и решения 

Производствени предприятия близки до продажните пазари 
 

Технологичен & иновационен център в Германия с международни мрежи 
 

 
                                                         Намотаване на въглеродни влакна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ние имаме широка експертиза за суровини, 

напреднали производствени процеси, приложения и 

инженеринг. Имаме обширно портфолио от 

въглерод, графит и продукти от въглеродни влакна и 

нашата интегрирана стойностна верига обхваща 

цялата гама от въглеродни влакна до композитни 

материали. С продажби в световен мащаб и 

дистрибуторска мрежа и модерни производствени 

обекти в Европа, Северна Америка и Азия, ние сме 

близо до нашите клиенти по целия свят. 

 

Ние използваме тази широка основа, за да предложим 

на нашите клиенти най-добрите възможни решения. 

Ето как поддържаме нашето твърдение : 

 

Широка база. Най-добрите решения. 

Това послание е потвърдено и от нашата корпоративна 

философия SGL Excellence на непрекъснато 

усъвършенстване. 

 

 
За по-вече информация, посетете : 

             www.sglgroup.com 

C sglgroup 
sglgroup 

+



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакти 

europe 
cfm-europe@sglgroup.com 
Phone +49 8271 83-2160 
Fax +49 8271 83-1427 

 
asia/paCifiC 
cfm-asia@sglgroup.com 
Phone +86 21 6097-6888 

                                                                                                                Fax +86 21 5211-0085 

 
 

ameriCas 
cfm-americas@sglgroup.com 
Phone +1 714-698-8103 
Fax +1 714-698-8104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

® запазени търговски марки на  SGL CARBON SE  

Тази информация се основава на нашите настоящи знания и е предназначена да осигури общи 
бележки за нашите продукти и техните приложения. Следователно не трябва да се тълкува като 
гаранция за специфичните свойства на описаните продукти или тяхната пригодност за частично 
приложение. Трябва да се спазват всички съществуващи права на индустриална собственост. 
Качеството на нашите продукти е гарантирано от нашите "Общи условия за продажба". 

 

 

Композити – Влакна и Материали 

SGL TECHNOLOGIES GmbH 

Werner-von-Siemens-Strasse 18 
86405 Meitingen/Germany www.carbonfibers.com 

 

 
   Дистрибутор за България : 
   Нежна-Банат ЕООД 
   Дълга лъка 2 
   5000 Велико Търново 
   +359 894 961963 
   info@smoli-bg.com 

   www.smoli-bg.com  


