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Текстилни материали 
изработени от 
въглеродни, стъклени 
и арамидни влакна 
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Карбонови влакна и композитни – 

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 със 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 със въглеродни влакна пластмаси 

са материали със 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 със 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. 

Със 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. 

SIGRATEX текстилни материали изработени от 
въглеродни, стъклени и арамидни влакна.

SIGRATEX тъкани платове, тъкани ленти, еднопосочни и 

мултиаксиални платове са най-съвременните 

продукти за подсилване. Като високо-производителни, 

ефективни и олекотени материали - те предлагат много 

различни възможности за прилагане в различни индустрии, 

включително автомобилостроенето, космическо строителство, 

индустрията на вятърната енергия, механичен инженеринг, 

производство на спортно оборудване, корабостроене, 

медицинска техника, изграждане и строителство и 

антибалистична защита. 

<	Машина	за	пришиване	‐	за	производство	на	 	
SIGRATEX	въглероден	мултиаксиален	плат	

Видео	:	от	влакна до	готов	продукт	:	
	 	 	 	 	 	 	 sglgroup 
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Текстилни материали за армиране - 

идеални за композитни компоненти 

Отлични механични свойства 

Ниска плътност 

Ниско топлинно разширение 

Добра електрическа проводимост

Некорозиращ 

Добро драпиране



Тъкани, еднопосочни и мултиаксиални платове 5

SIGRATEX® тъкани, еднопосочни и 
мултиаксиални платове изработени от 
въглеродни, стъклени и арамидни влакна   

SIGRATEX е името на марката за обширно портфолио на 
подсилващи текстилни материали, произведени от SGL Group от 
висококачествени въглеродни, стъклени и арамидни влакна. 
Материалите варират от тъкани платове и тъкани ленти до 
еднопосочни и мултиаксиални платове.  
Ние доставяме всички продукти в необходимите размери. 
 
Нашите високопроизводителни текстилни материали са 
резултат на дългогодишен опит и предлагат уникални 
свойства. 
SIGRATEX материали правят композитните изделия много 
твърди, корави и ултра-леки. Те се драпират и обработват лесно 
и са съвместими с различни системи смола. 
 
SIGRATEX материали се използват основно за производство 
на композитни компоненти. За тази цел, нашите подсилващи 
материали са обработват допълнително, както е подходящо за 
конкретното приложение.В момента се използват следните 
произвотствени процеси : мокро ламиниране, формоване чрез 
пресоване и трансфер на смола под налягане (RTM). 
Предварително импрегнирани материали (препреги) също се 
произвеждат от нашите текстилни материали.  
 

Типични приложения са :

 
 

Автомобилна индустрия: Нашите еднопосочни, 
мултиаксиални, и тъкани платове се използват в композитни 
приложения като например лека автомобилна каросерия и 
структурни компоненти. За електрически автомобили, цели 
пасажерски клетки се произвеждат от CFRP. 
 
Вятърната енергия: Във вятърните паркове, нашите пластмаси 
подсилени със тъкани се използват за роторни перки на 
вятърните турбини.  
 
Авиокосмическа индустрия: Нашите пластмаси армирани със 
платове се използват за самолетни компоненти като: структури 
от фюзелажа и крилата, греди и подови панели и в космически 
инженеринг за кожуси на двигатели. 
 
Спортна промишленост : В областта на спорта, композитни 
материали подсилени със въглероден плат се използват като 
материал с висока производителност за състезателни 
велосипедни рамки, черупкова конструкция на състезателни 
автомобили или голф пръти, въдици и лъкове. 
 
Машиностроене : Нашите тъкани придават висока якост и 
коравина и добър коефициент на затихване на компоненти 
обект на екстремни динамични натоварвания. Типични 
приложения са : захващащи решетки или подемни греди и 
трансферни ленти за автоматизирани технологии. 
 

Анти-балистична защита: хибридни и арамидни тъкани се 
използват специално за предпазни каски и брони за превозни 
средства. 
 

 Тъкани	платове	изработени	от	:	
въглеродни	и	арамидни	влакна	

Текстил

Тъкан текстил Негофриран текстил 

Тъкани платове Тъкани ленти Еднопосочни платове Мултиаксиални платове
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Тъкани структури за по-добра стабилност  

В нашия тъкачен цех, ние произвеждаме широка гама от 
SIGRATEX тъкани платове и тъкани ленти.  
Ние използваме 1k, 3к, 6k, 12k или 24к въглеродни снопове като 
материалната база. За хибридни тъкани, ние също така 
обработваме стъклени и арамидни влакна. 

Номенклатура : 

Изключителните характеристики на нашите тъкани са техните 
механични свойства като висока якост и коравина, както и 
термична и електрическа проводимост.  
Те също така са съвместими с различни системи смоли. 

SIGRATEX C B410-090/ST
1 

1 Фабрична марка : 
SIGRATEX 

2   3   4 
2 Материал : 
C = карбон 
G = стъкло 
A = арамид 
H = хибрид 

5 6 7 
4 Грамаж 
в г/м ² 

5 Тъкан/ориентация на влакната 
тъкани платове/ленти 
PL 1/1 = plain 
TW 2/2 = twill 2/2 
TW 4/4 = twill 4/4 

7 Специфични характеристики
Свързващ аг./количество 
Грамаж на нетъкани платове

3 Вид плат :
W = тъкан плат 
U = еднопосочен 
B = биаксиал 
T = триаксиал 
Q = квадриаксиал 
N = нетъкан плат 

SIGRATEX® тъкани платове 
Наименование :  Тъкан Тегло на м²

      [г/м²]
Ширина

 [см]
    Брой на нишките
                     [ / см]

основна прежда       вътъчна прежда 

7

9

4

5

5

6

6

7

3

3.8

3.8

5

2.6

3

4

2.5

7 
9 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
3 

3.7 
3.7 

5 
2.6 

3 
4 

2.5 

Гладкост на преждата
                   [tex]

              основа                   вътък

70

70

200

200

200

200

200

200

800

400

400

400

800

800

800

1600

70

70

200

200

200

200

200

200

200

400

400

400

800

800

800

1600

Въглерод HT - тъкан плат 
C W95-PL1/1 
C W120-PL1/1 
C W160-PL1/1 
C W200-PL1/1 
C W200-TW2/2 
C W245-PL1/1 
C W245-TW2/2 
C W285-TW4/4 
C W300-PL1/1 
C W305-PL1/1 
C W305-TW2/2 
C W410-TW2/2 
C W425-TW2/2 
C W500-PL1/1 
C W665-TW2/2 
C W830-TW2/2 

plain 
plain 
plain 
plain 

twill 2/2 
plain 

twill 2/2 
twill 4/4 

plain 
plain 

twill 2/2 
twill 2/2 
twill 2/2 

plain 
twill 2/2 
twill 2/2 

95

120

160

200

200

245

245

285

300

305

305

410

425

500

665

830

120

100

100/120

100/120

100/120

120

100/120

120

120

100/120

120

120

120

120

120

120

Други видове и ширини на разположение при поискване.Използвани съкращения: HM = висок модул, HT = висока якост на опън 
70 tex = 1k въглеродни влакна | 200 tex = 3k въглеродни влакна | 400 tex = 6k въглеродни влакна | 800 tex = 12k въглеродни влакна | 1600 tex = 24k въглеродни влакна 

6 Фиксиране
SO = фиксиран едностранно 
SD = фиксиран двустранно 
ST = зашит 
FY = фиксираща прежда 

мултиаксиални
0 = 0° 
090 = 0°/90° 
45 = -45°/+45° 
045 = 0°/-45°/+45° 
04590 = 0°/-45°/ 90°/+45°
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Данни за материала SIGRATEX® тъкани платове 

Вид на материала Тъкан Тегло на 
квадрат 

[г/м²]

205

410

135

175

170

215

200

300

Ширина
 [см]

  Брой на нишките 
      [ / см] 

основа     вътък 

4.5

4.5

6

6

5

5.7

2.4

1.7

4.5 
4.5 

5 
4 

4 
5.7 

3 
3 

  Гладкост на преждата
              [tex]

   основа        вътък

225

450

200

200

200 C/160 A

200 C/160 A

800

1600

225

450

34 G

136 G

200 C/160 A

200 C/160 A

40

40

Въглерод HM тъкани платове 
C W205-TW2/2 
C W410-TW2/2 
Карбон/стъкло тъкани платове 
H W135-PL1/1 
H W175-PL1/1 
Карбон/арамид тъкани платове 
H W170-PL1/1 
H W215-TW2/2 
Еднопосочни тъкани платове 
C U200-PL1/1-FY 
C U300-PL1/1-FY 

plain 
plain 

30

30

plain 
twill 2/2 

   24/70/85/100/125

120

plain 
plain 

120

120

twill 2/2 
twill 2/2 

100

100

Други видове и ширини на разположение при поискване.Използвани съкращения: HM = висок модул, HT = висока якост на опън 
70 tex = 1k въглеродни влакна | 200 tex = 3k въглеродни влакна | 400 tex = 6k въглеродни влакна | 800 tex = 12k въглеродни влакна | 1600 tex = 24k въглеродни влакна 

Данни за материала SIGRATEX® тъкани ленти

Вид на материала Тъкан Тегло на квадрат
     [г/м²]

140

200

210

270

280

280

285

290

290

330

360

365

370

Ширина
 [см]

6.5

5/10

5/7/10/12

7.5

3.5

7.5

4.5

7.5

4.5

16

2.5

5/10

16

     Брой на нишките
         [ / см]

   основа        вътък

7.0

9.6

5.0

5.6

16.0

10.0

6.4

7.0

5.6

7.4

13.2

4.4

4.4

6.0 
6.0 
5.2 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 

Гладкост на 
преждата
     [tex]

200 C/160 A 
200 
200 
800 
200 
400 
400 
400 
800 
400 
400 
800 
800 

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

 Свързваща основа
Спомагателна основа

           да      не

○

○

○

H U140-PL1/1 
C U200-PL1/1 
C W210-PL1/1 
C U270-PL1/1 
C U280-PL1/1 
C U280-PL1/1 
C U285-PL1/1 
C U290-PL1/1 
C U290-PL1/1 
C U330-PL1/1 
C U360-PL1/1 
C U365-PL1/1 
C U370-PL1/1 

еднопосочен 
еднопосочен 

plain 
еднопосочен 
 еднопосочен 
еднопосочен 
еднопосочен 
еднопосочен 
еднопосочен 
еднопосочен 
еднопосочен 
еднопосочен 
еднопосочен 

Други видове и ширини на разположение при поискване. 200 tex = 3k въглеродни влакна | 400 tex = 6k въглеродни влакна | 800 tex = 12k въглеродни влакна

Данни за материала SIGRATEX® нетъкан плат

Вид на материала  

C N20-T220/10 % 
C N30-T210/10 % 
Други видове и ширини на разположение при поискване. 

Тегло на
квадрат

      [г/м²]

20 
30 

Ширина
    [см]

100

Вид на свързващото                      Количество          Дължина на                  Якост на
вещество                                     св. вещество                нишките                        опън
                                                      (% по тегло)                    (мм)                    (N/15мм)

10

10

6 / 12 
6 / 12 

20

30поливинил алкохол

100          полиестер
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Еднопосочни платове за 
оптимизирано тегло на 
квадратен метър 

Нашите SIGRATEX еднопосочни платове се състоят от 

12k до 50k снопове, които могат евентуално да бъдат фиксирани 

едно- или двустранно със много финен плат или зашити със тънък 

полиестерен конец. Със средeн или висок брой на влакна може да 

бъде постигнато различно тегло на квадрат със съответните 

разходни предимства. Това отваря широк спектър на употреба, 

благодарение и на променливата ширина на тъканите. 

 

SIGRATEX фиксиран еднопосочен въглероден плат

Данни за материала SIGRATEX® фиксирани еднопосочни въглеродни платове

Вид на материала 

C U80-0/SO 
C U100-0/SO 
C U125-0/SO 
C U150-0/SO 
C U200-0/SO 
C U200-0/SD 
C U300-0/SO 
C U300-0/SD 
C U500-0/SD 
C U600-0/SD 

      Ориентация на
нишките

0° 
0° 
0° 
0° 
0° 
0° 
0° 
0° 
0° 
0° 

Гладкост на 
преждата [tex] 

800 
800 
800 
800 

800 – 3300 
800 – 3300 
800 – 3300 
800 – 3300 

1600 – 3300 
1600 – 3300 

Тегло на квадрат
      [г/м²]

80

100

125

150

200

200

300

300

500

600

Ширина
 [см]

30/60

30/60

30/60

30/60

30/60

30/60

30/60

30/60

30/60

30/60

Фиксиране 

едностранно 
едностранно 
едностранно 
едностранно 
едностранно 
   двустранно 
едностранно 

  двустранно  
  двустранно  
  двустранно  

Други видове и ширини на разположение при поискване.  
800 tex = 12k въглеродни влакна 1600 tex = 24k въглеродни влакна | 3300 tex = 50k въглеродни влакна.

Данни за материала SIGRATEX® зашити еднопосочни въглеродни платове

Вид на материала       Ориентация на 
нишките 

0° 
0° 
0° 
0° 

Гладкост 
на преждата

     [tex]

3300/68 G 
3300/68 G 
3300/68 G 
3300/68 G 

 Тегло / слой
  [г/м²]

300

400

472

584

Тегло на конеца
за пришиване

[г/м²]

7

7

7

7

 Тегло на 
квадрат

[г/м²]

320

439

519

621

Ширина
 [см]

126/254 
126/254 
126/254 
126/254 

Конец за 
пришиване

полиестер

полиестер

полиестер

полиестер

C U320-0/ST 
C U440-0/ST 
C U520-0/ST 
C U620-0/ST 
Други видове на разположение при поискване. 3300 tex = 50k въглеродни влакна. 
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Многоосови платове  
със целенасочена ориентация на влакната  

SIGRATEX мултиаксиални тъкани са текстилни комплекси с 
целенасочена ориентация на влакната, които позволяват да се 
произвеждат много различни структури. SIGRATEX мултиаксиални 
платове предлагат висока стабилност със намалена употреба на 
материал. Те също така позволяват по-добра 
оптимизация на дизайна на компонентите и намаляват 
производствените разходи.Те могат по избор да се фиксират с много 
леко едно- или двустранно платно, или бъдат зашити с тънки 
полиестерни влакна. 

SIGRATEX зашит мултиаксиален въглероден плат

Данни за материала SIGRATEX® фиксирани многоосови въглеродни платове

Вид на материала 

Двуосово фиксирани 
C B160-45/SO 
C B200-45/SO 
C B300-45/SO 

±45°

±45°

±45°

800 
800 
800 

160

200

300

63

63

63

едностранно 
едностранно 
едностранно 

Ориентация 
на нишките

Гладкост 
на преждата

[tex]

Тегло на квадрат
[г/м²]

Ширина
 [см]

Фиксиране

Други видове на разположение при поискване. 800 tex = 12k въглеродни влакна.

Данни за материала SIGRATEX® зашити многоосови въглеродни платове

Вид на материала     Ориентация
на нишките

Гладкост 
на 

преждата
[tex]

3300 
3300 
3300 
3300 
3300 
3300 
3300 
3300 

3300 

3300 

Тегло на
конеца за

пришиване
[г/м²]

145

145

200

200

220

222

300

300

200

200

6

7

6

7

6

7

6

7

8

8

 Тегло 
на квадрат

[г/м²]

296

297

406

407

446

451

606

607

608

808

Ширина 
 [см] 

Конец за 
пришиване

Двуосово зашити 
C B300-45/ST 
C B300-090/ST 
C B410-45/ST 
C B410-090/ST 
C B450-45/ST 
C B450-090/ST 
C B610-45/ST 
C B610-090/ST 
Триосово зашити 
C T610-045/ST 
Четириосово зашити 
C Q810-04590/ST 0°/ ±45°/ 90° 126/254 полиестер

Други видове на разположение при поискване. 3300 tex = 50k въглеродни влакна.

0°/ ±45° 126/254 полиестер

±45°

0°/ 90°

±45°

0°/ 90°

±45°

0°/ 90°

±45°

0°/ 90°

126/254 
126/254 
126/254 
126/254 
126/254 
126/254 
126/254 
126/254 

полиестер

полиестер

полиестер

полиестер

полиестер

полиестер

полиестер

полиестер

Тегло / слой
  [г/м²]
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Широка гама от  
приложно-оптимизирани решения  
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 високо-производителни 
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 със международни мрежи 

 
Намотаване на въглеродни влакна 

плат върху ролка 

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 

f sglgroup 
sglgroup



 

Contact

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 настоящото състояние на нашите познания и е предназначена да предостави общи 
бележки за нашите продукти и тяхната употреба. Следователно не трябва да се тълкува като гаранция за 
специфични свойства на описаните продукти или тяхната пригодност в определени приложения.  
Всички съществуващи права на индустриална собственост, трябва да бъдат наблюдавани. Качеството на нашите 
продукти е гарантирано, съгласно нашите "Общи условия за продажба".

Composites – Fibers and Materials
SGL TECHNOLOGIES GmbH 
Werner-von-Siemens-Strasse 18 
86405 Meitingen/Germany 
www.carbonfibers.com

Дистрибутор за България : 
Нежна-Банат Еоод 
0894 961963 
www.smoli-bg.com 


