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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 продукти от 

въглеродни влакна:  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 

чрез всички междинни етапи до завършено 

крайните продукти. 

 

По този начин, ние можем да гарантираме най-

високо качество на продукта и сигурност на 

доставките. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
С помощта на високите ни познания във 

обработващи технологии и всеобхватно 

производство, материали и приложения, ние 

можем да предложим на нашите клиенти 

индивидуални решения за техните 

изисквания - например в автомобилното 

производство, вятърен енергийен сектор, 

както и редица други промишлени 

приложения. 

 

 
SIGRAFIL непрекъснат карбонов ровинг 

 
SIGRAFIL непрекъснат карбонов ровинг 

формира базата за висококачествени 

полимерни композитни армирани с въглеродни 

влакна (CFRP). Подходящ е за голямо 

разнообразие от обработваеми технологии и е 

основният компонент на CFRP продукти. Той също 

така открива нови възможности за серийно 

производство на CFRP компоненти, използвани в 

много различни индустрии. 

 

 
             sglgroup 
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Въглеродни влакна  – идеален 

материал за композитни 

компоненти 

Типичните CFRP свойства като 

висока коравина и якост, съчетани 

с ниско тегло, се дължат на 

специалните предимства на 
въглеродният ровинг : 

Отлични механични свойства 

Ниска плътност 

Ниско топлинно разширение 
 
Добра електрическа проводимост 
 
Некорозиращ 
 
Добро поведения при разстилане 
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SIGRAFIL® непрекъснат въглероден 
ровинг на основата на 
полиакрилонитрил (ПАН) 

 
 
 

SIGRAFIL е непрекъснат въглероден ровинг, произведен 

на основата на полиакрилонитрил (ПАН) влакно. 
Основните предимства на нашият карбонов ровинг са 

отлични механични свойства, комбинирани с ниско 

тегло. С изключителната си здравина, високия еластичен модул и 

ниската плътност, SIGRAFIL е високоефективен материал, 

способен да произвежда много твърди, олекотени 

композити. 

 
SIGRAFIL е идеален за многобройни процеси, като 

например обшити нетъкани платове и производство на 

препреги, тъкани, пултрузия, плетене, намотаване на 

въглеродни влакна и други висококачествени композити. 

 
 
 
 
 
 
 

24k карбонов ровинг на шпула 

 
 
 
 
 
 
 
 

Производствен процес 

 
Като ключов компонент на композитите, подсилени с 

влакна, SIGRAFIL се използва в широко разнообразни 

приложения и продукти. 

 
Автомобилна индустрия: карбоновият ровинг се 

използва в композитни материали за приложения като 

олекотена каросерия и структурни компоненти. За 

електрическите автомобили цели пасажерски клетки се 

произвеждат от CFRP. 
Вятърна енергия: Във вятърни паркове се използват 

пластмаси, армирани с въглеродни влакна, за роторните 

перки на вятърните турбини. 

 
Авиокосмическата промишленост: Пластмасите, 

подсилени с въглеродни влакна, 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 композитите, 

подсилени с въглеродни влакна, се използват като 

високопроизводителен материал за конструкциите на 

състезателни мотоциклети и коли, стикове за голф, 

риболовни въдици и лъкове. 

 
Машиностроене: Въглеродните влакна 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.
 

 

 

 

                                 PAN  прекурсор Оксидиране 
200 – 300 °C 
(392 – 572 °F) 

Карбонизиране    
1200 – 1400 °C 

 (2190 – 2550 °F) 

Обработка на                   Калиброване            Намотаване                                                                           
повърхността       



1 

6 

 
 
 

Непрекъснат въглероден ровинг 
за обемни индустриални приложения 

 
 

 
SGL Group се фокусират върху голям ровинг с 24 000 
(24k) или 50 000 (50k) нишки. Те се използват основно в 
големи промишлени приложения, обикновено със 
матрици от термореактивни смолни системи. 
 
Нашите дебели ровинги предлагат специфична 
комбинация от отлични механични свойства. 

 
Типични свойства на епоксиден препрег 

със SIGRAFIL въглероден ровинг (60 % влакна) 
 

 

Якост на опън (MPa) 

2500 

 
Независимо дали основното ви изискване е коравина 
или якост, ние винаги можем да ви предоставим най-
добрия материал за вашето приложение от нашата 
гама от различни видове влакна. Това е така, защото 
механичните свойства на нашите въглеродни влакна 
могат оптимално да се прехвърлят към крайния 
продукт или компонент.  
Нашата гама се допълва от термопластично 
съвместими непрекъснати въглеродни влакна и 
прежда от въглеродни влакна за текстилни процеси.  
Тези материали също имат специфични свойства за 
предлагане.

 

 

 
Модул 
на 
еласт. 
при 
огъване 
(GPa) 

 
2000 

 
1500 

 
1000 

 
500 

C T24-5.0/270-E100 
C T50-4.0/240-E100 

 
 Модул 

на еласт. 
при опън 

                              (GPa) 

 

 
 

Номенклатура 

 
SIGRAFIL C T24-5.0/270-E100 

Якост на огъване 
(MPa) 

             Якост на       
жосрязване 
между слоеве 
(MPa) 

    
 

1Търговско 
наименование 

2 Материал 3 Tип 4 Брой на нишките 5 Механични свойства 6 Калиброване 

SIGRAFIL C = карбон T = непрекъснат ровинг 
SB = прежда 

24  =  24000 
50 =  50000 

Гладкост на 
преждата 70 = 70 
tex 

Якост на опън и модул на 
еласт. при опън (GPa) 

E100 = епоксид 

T140 = термопластмаса  

R100 = еластомер 

Информация за SIGRAFIL® непрекъснат въглероден ровинг 

Свойства  Мерни 
единици 

 C T24-5.0/270-E100  C T50-4.0/240-E100  C T50-4.4/255-E100  C T50-4.8/280-E100 

Брой на нишките    24k 50k 50k  50k 

Гладкост на преждата  tex  1600 3300 3420  3070 

Плътност  g/cm³  1.79 1.80 1.78  1.78 

Диаметър на нишката  µm  6.9  6.8 7  6.6 

Якост на опън  GPa/ksi  5.0/725  4.0/580 4.4/638  4.8/700 

Модул на еласт. при опън  GPa/Msi  270/39  240/35 255/37  280/40 

Удължение при скъсване  %  1.90  1.70  1.65  1.65 

Специфично съпротивление 
на нишката 

 µΩm/µΩin  14 /550  15/590  17/670  16/630 

Материал за калиброване    епоксид  епоксид  епоксид  епоксид 

Количество калиброващ мат.  %  1.0  1.0  1.0  1.0 

6 5 2 3 4 1 
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Идеален за текстилно 
производство и директни 
процеси

 
 
 

Лесната обработваемост на материалите играе ключова 

роля в производството на продукти - особено когато 

става дума за разходно-ефективни, иновационни и 

високотехнологични компоненти. Въглеродният ровинг 

произведен от SGL Group има много добри резултати тук 

с оптимални свойства на навиване, ниско съдържание на 

пухкави частици, добра способност за разстилане. Той 

също така предлага добри характеристики на абсорбция 

и импрегниране със смолата. В резултат на това нашият 

материал има отлични свойства на обработка и така 

повишава     ефективността на процеса. 

  

 

 
 

      Мултиаксиален обшит плат в производството на роторни перки 

 

Поради добрата способност на разстилане, могат да 

бъдат оптимизирани различни грамажи с помощта на 

различни производствени процеси, като например 

многоосови платове. Това дава възможност да се 

произвеждат иновативни леки компоненти в много 

големи размери, като роторни перки за ветрогенератори. 
 

 Композитен компонент с открита въглеродна повърхност Съд под налягане изработен чрез филаментно навиване 

Добрата абсорбция на смолата на SIGRAFIL ускорява RTM 

процеса (формоване чрез трансфер на смола под налягане) и 

води до оптимално вграждане на влакната в матрицата. 

Това гарантира изключителни свойства дори и при 

едросерийно производство на големи компоненти. 

Ние правим механичните свойства на материалите да 

съответстват на изискванията на клиента. Това отваря 

изцяло нови възможности при проектирането и 

производството на високоефективни компоненти, като 

например контейнер под налягане от въглеродни нишки. 
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Непрекъснат въглероден 
ровинг за пластмаси армирани 
с влакна 

 
   
 

 
Непрекъснат карбонов ровинг съвместим с термопластики 

 

Механични свойства, постигнати с термопластично 
съвместими калиброващи материали 

     Едно от нашите нововъведения е непрекъснат карбонов ровинг   
      за термопластични пластмаси армирани с влакна. 

Благодарение на разработен от нас специален размер, 

въглеродните влакна могат оптимално да се свържат към 

термопластичната матрица. По този начин високата 

коравина и якост на влакното могат да бъдат изцяло 

прехвърлени към продуктите и техните компоненти. 
Термопластичните композити от въглеродни влакна 

откриват нови възможности за серийно производство. 

Нашите иновативни влакна са подходящи за много 

разнообразни термопластични производствени вериги и 

показват добро разстилане в текстилните процеси. 
 

Нашите влакна формират основата за тези композити, 

което позволява изключителните свойства на 

въглеродните влакна да се комбинират с типичните 

преработващи свойства на термопластичните пластмаси. 

Композитите могат лесно да бъдат оформени, 

ремонтирани и рециклирани. Освен това те позволяват 

кратки производствени цикли и улесняват производството 

на продукти, като правят компонентите да могат да се 

заваряват.  Така че материалът ни дава важен принос за 

устойчивостта и  ефективността.

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Стандартен продукт 

 
        Специално калиброващо покритие – 
съвместимо с термопластични пластмаси 

  
Информация за нашите SIGRAFIL® непрекъснат въглероден ровинг 

 

Свойства  Мерни 
единици 

 C T50-4.0/240-T140

Брой на нишките                                                                                                      50k 

Плътност   g/cm³                                                                                                                  1.80 

Диаметър на влакното  µm                                                                                                             7 

Якост на опън  GPa/ksi  4.0/580

Модул на еласт. при опън  GPa/Msi  240/35

Удължение при скъсване  %                                                                                                                   1.7 

Съвместима матрица    Различни термопластмаси, за предпочитане полиамиди

113 
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Прежда от въглеродни влакна, 
накъсани чрез разтягане, за 
текстилни процеси 

 
 
 

Нашата SIGRAFIL прежда от въглеродни 

влакна е много финна, предлага и много 

висока производителност. Тя съчетава 

изключителните свойства на въглеродните 

влакна с отлична обработваемост на текстила.  

 

Основните предимства на материала са: 

• Висока якост на преждата 

• Много добра сила на възела и примката 

• Термоустойчивост 

• Химична устойчивост 

• Ниско удължение 

• Електропроводимост 

• Измерено електрическо специфично съпротивление  

• Неразтопим 
 

Нашата прежда от въглеродни влакна е 

особено подходяща за плетене, шиене, 

тъкане и др. текстилни процеси. Тя отваря 

нови възможности в широк спектър от 

приложения, обхващащи многобройни 

отрасли като автомобилното производство и 

авиокосмическия сектор. 
 

Преждата обикновено се използва, когато се 

изисква огнеустойчивост, висока устойчивост 

на температура или електрическа изолация. 

Като шевна прежда и подсилващ материал, 

нашата прежда от въглеродни влакна се среща 

в различни крайни продукти, като например 

нагревателни елементи. 

 

 
 
 

         Прежда от накъсани чрез разтягане въглеродни влакна 

 
 
 
 

Информация за нашата SIGRAFIL® прежда от въглеродни влакна 

 

Свойства   C SB70-3.3/240-R100
 

Гладкост на преждата tex                                                         70 (2 × 35) 
 

Посока на усукване                                                                           Z 
 

Усукване на преждата T/m                                                                       230 
 

Калиброване на преждата                  На база стирен-бутадиенов каучук* 
 

Количество калиброващ мат. %                                                                           1.0* 
 

Специфично съпротивление Ω/m                                                                      490 
 

Якост на опън N                                                                > 48
 

Сила на възела N                                                             > 2 
 

Сила на примката N                                                                       > 10 
 

Удължение при скъсване %                                                                   > 0.8
 

Макс. температурен диапазон °C  700 – 1000

*Други материали при поискване.    
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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 

обичайното. 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 търговските пазари 
 

Технологичен & иновационен център в Германия със 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 
 

sglgroup 

+



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакти 

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

 
ASIA 
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 


