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Abstract: According to the industrial needs the devel-
opment of different grade antistatic versions of cast 
polyamide 6 semi-finished engineering plastics is essen-
tial. In case of magnesium catalyzed cast polyamide 6 
the potential additives are the different graphite pow-
ders. 3 % normal graphite powder additive can result 
basic grade of electrically antistatic behaviour. Having 
2% special electrically conductive graphite powder in 
the base matrix the obtained surface resistivity is even 
lower. In our experiments we found that other additives 
e.g. stiffness modifier can also influence the resistivity 
of the materials, thus the antistatic behaviour. 

1. Bevezetés 

A mőanyagokat megjelenésük óta egyre szélesebb kör-
ben alkalmazzák. A fejlesztéseknek köszönhetıen már 
nem csak alárendelt helyeken használhatják, mint pél-
dául csomagolóanyagként, hanem teherviselı gépelem-
ként is. Az egyik széles körben alkalmazott mőszaki 
mőanyag a poliamid 6 (PA6). Ennek oka, hogy igen jó 
mechanikai (szilárdság, keménység, szívósság, csillapí-
tó képesség) és tribológiai tulajdonságokkal (csúszás, 
siklási-, és kopásállóság) rendelkezik. A jelenlegi piaci 
igények megkövetelik azt, hogy a mőszaki mőanyagok 
egyéb speciális tulajdonságokkal is rendelkezzenek. A 
Quattroplast Kft-vel együttmőködve, célunk magnézium 
katalizálású PA6 fejlesztése különbözı mezıgazdasági 
alkalmazásokhoz. A mezıgazdasági munkák gyakran 
járnak szélsıséges körülményekkel, amelynek hatásait 
az alkalmazott anyagoknak ki kell bírniuk. Meghatározó 
jelenség az abráziós koptató hatás; kopásállóság növelé-
se egyértelmően a gépszerkezet élettartamának növelé-
sét jelenti (pl. tároló burkolatok, surrantók). 
Antisztatikus és égésgátolt mőanyagok használata elen-
gedhetetlen a robbanásveszélyes helyeken (gabonasilók, 
mőtrágyakezelés berendezései). 

Jelenlegi cikkünkben az antisztatikusság kérdését fogjuk 
részletesebben tárgyalni. 

A mőanyagok elektronikai elterjedése igen gyors volt, 
ugyanis kezdetben a szigetelı tulajdonságuk felbecsül-
hetetlen jelentıséggel bírt. Mára a mőanyagok egyre 
szélesebb körő felhasználásával megjelent az igény az 
olyan speciális mőanyagokra, melyeknek kisebb az el-
lenállásuk, vagy antisztatikusak. Az ilyen értelembe vett 
hagyományos mőanyagok (szigetelı mőanyagok) nem 
képesek a töltéseket elvezetni, így feltöltıdnek. A feltöl-
tıdött mőanyagoknak több hátránya is van: a felületük 
erısebben szennyezıdhet, összetapadhatnak (fıként fó-
liák esetében), emberen keresztül a töltések elvezetıd-
hetnek, ami „ütésként” jelentkezik, szikrák keletkezhet-
nek, ami speciális közegben robbanást, égést okozhat. A 
mezıgazdaság szempontjából az utóbbi hatás nem elha-
nyagolható, mert sokszor keletkezik olyan környezet 
(gabonapor levegıvel keveredve, pneumatikus szállí-
tás), melyben elég egy szikra a robbanáshoz (porrobba-
nás). Az ilyen területeken elınyıs antisztatikus mőszaki 
mőanyagot használni. 

2. Antisztatikusság és vizsgálata 

Az antisztatikusság mértékének megállapítására általá-
nosan használják a felületi ellenállásmérést, és a felezési 
idı mérését is az. A két érték nem független egymástól, 
a kapcsolatot a kondenzátorok kisülési folyamata jelen-
ti, ami leírható exponenciális egyenlettel (bıvebben: 
[1]). Mi a kutatásaink során a felületi ellenállást mértük, 
majd a kapott eredmények alapján a vizsgált mőanyagot 
minısíthettük a következı kategóriák alapján (1. táblá-
zat). 

1. táblázat. Anyagok felületi ellenállás szerinti csoporto-
sítása 

Felületi el-
lenállás (Ω) 

Csoport jellemzıje 

<10-3 Fémek elektromos vezetési tartomá-
nya 

10-2-100 Tiszta szén vezetési tartománya 
101-102 Elektromos árnyékoló polimerek 
103-105 Elektromosan vezetı polimerek 
106-109 Elektromos töltéseket folyamatosan 

elvezetik (kis ellenállás mellett), Esd 
anyagok 

1010-1012 Antisztatikus tulajdonságú polimerek 
(nagy ellenállás mellett) 

>1013 Szigetelı polimerek 
 

A felületi ellenállásmérést régóta szabványosították, je-
lenleg az 1980-tól érvényes második kiadású „IEC 
60093 Methods of Test for Volume Resistivity and 
Surface Resistivity of Solid Electrical Insulating 
Materials” szabvány érvényes. A felületi ellenállás mé-
résének elvét a következı képlet foglalja össze: 

g

PRx
s

⋅=ρ  [Ω] (1) 
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ahol: „P” az elektróda kerületét jelenti mm-ben, „g” pe-
dig a két elektróda közötti távolság jele, mértékegysége 
a mm. 

Az 
M

E
x I

U
R =   (2) 

ahol: IM a vizsgálat során mért áramerıség [A] az UE 
pedig a vizsgálat során használt egyenfeszültség értéke 
[V]. 

Az IEC 60093 szabvány többfajta vizsgálati feszültséget 
enged meg, hogy a felületi ellenállásmérés tág határok 
között használható legyen. Ezekbıl azonban három ki-
emelten ajánlott, mégpedig a 100 V, az 500 V és az 
1000 V. 

A mérésekhez 100 V egyenfeszültséget használtunk, 
ami 105 - 2·1011 Ω mérési tartományt jelent. Ez a tarto-
mány pont megfelelı az antisztatikusság vizsgálatára, 
hiszen 1012 Ω felett elektromosan szigetelı, 106 Ω alatt, 
elektromosan vezetı polimerekrıl beszélünk. A mérési 
pontosság ezen a tartományon belül ±5 % a gyári adat 
szerint, amelyet mérésekkel ellenıriztünk is. 1. ábra 
bemutatja a mérési elrendezést; a mérésekhez Ø63 mm 
átmérıjő gumi elektródákat használtunk és a köztük lé-
vı távolság 25 mm volt. 
 

1. ábra. Felületi ellenállásmérés 

3. Próbatestek anyaga, elıkészítése 

A magnézium katalizálású PA6 alapanyaga kaprolaktám 
(C6H11NO), amely kereskedelmi forgalomban kapható. 
Németországban 1938 körül készítettek elıször kapro-
laktámból PA6-ot. Ez polikondenzációs folyamatot je-
lent, amely során víz keletkezik melléktermékként [2]. 
Nátrium katalizálású PA6-ot csak késıbb állítottak elı 
(ez a folyamat a győrőfelnyílásos polimerizáción alapul, 
ahol már nem válik ki víz), de nem váltotta be a hozzá 
főzött reményeket, mert szálgyártásra alkalmatlan volt. 
Magnézium katalizálású PA6 gyártástechnológiáját ma-
gyar kutatók dolgozták ki az 1990-es években. Annak 
ellenére, hogy a nátrium katalizálású PA6 alkalmatlan a 
szálgyártásra, de öntött tömbök gyártására alkalmas. A 
magnézium katalizátor használata a szálgyártás problé-
máját nem oldotta meg, csupán módosított az öntött 
PA6 tömbök tulajdonságain. A Quattroplast Kft. világ-

viszonylatban egyedülálló gyártástechnológiával mag-
nézium katalizálású öntött PA6-ot állít elı, kihasználva 
azt az elınyt, hogy az ilyen jellegő katalizátoros eljárá-
soknál a győrőfelnyílásos polimerizáció vízmentes kö-
zegben percek alatt végbemegy [4]. 

A mőanyagiparban számtalan adalékanyagot használnak 
arra a célra, hogy az alapmátrix térfogati vezetıképes-
ségét növeljék. Ilyen anyagok például a korom, grafit, 
szénszál, porok, pelyhek, lemezkék, szálak, fémbevona-
tú grafit, üvegszálak, fémbevonatú üveggyöngyök [2]. 
Az ilyen anyagok használata esetén azonban csak akkor 
érünk el tulajdonság változást, ha egy bizonyos koncent-
rációnál több adalékanyagot használunk, mert ekkor 
tudnak folytonos szerkezetet kialakítani az anyagban. 
Ezekben az esetekben nem ritka, hogy 30 % adalék-
anyagot is kevernek az alapanyagba. 

A grafitot már sokszor használták adalékanyagként. Pél-
dául Novák mérései alapján megállapította, hogy grafit-
por adalékolásával az alapmátrix fajtájától függetlenül 
(poliuretán és epoxigyanta esetén) 20%-nál nagyobb 
adalékolás esetén érhetünk el antisztatikus tulajdonságot 
[5]. Egyéb grafitfajtákat is elterjedten használnak 
antisztatikusság elérése érdekében. Például, a habosított 
(expandált) grafit kifejlesztésékor, már a kezdetekben is 
az antisztatikus és az elektromos tulajdonság befolyáso-
lása volt a kutatók célja [3]. A habosítás mellett egyéb 
grafitokat is elıállítanak, melyeknek jobbak a vezetı 
tulajdonságaik. Antisztatikus tulajdonság elérése 
érdekében a vezetıképes kormot is felhasználják. A 
korom használata kevésbé csökkenti például az EP fólia 
szakítószilárdságát, mint a garfit, ráadásul az adhéziós 
tulajdonságaik is jobbak [6]. 

Poliamidok esetében a TA52-ıt lágyítóanyagként lehet 
felhasználni. TA52 dialkoholból és diizocianátból áll, 
ezeket az anyagokat a poliuretán (PUR) gyártásánál is 
használják. PUR gyártásánál a két alkotót 1:1 moláris 
arányban keverik össze, de a mi esetünkben a keverési 
arány 1:2 a diizocianát javára, így csak 3 elemő láncok 
(A-B-A), vagyis kis molekulák (prepolimerek) kelet-
kezhettek. Ez az adalékanyag a mátrix szívósságát, va-
gyis ütımunkáját növelheti meg jelentısen. 

Az anyagvizsgálatok során grafitpor, vezetıképes gra-
fitpor, vezetıképes korom és lágyító adalékanyag hatá-
sait vizsgáltuk. 

A felületi ellenállásmérésekhez a próbatesteket elı kell 
készíteni, mert a poliamidok képesek megkötni a levegı 
páratartalmát, és a megkötött nedvesség meghamisítja a 
mérési eredményeket. A kísérleti minták öntése több 
hétig tartott, így az elsı minták a levegı páratartalmát 
nagyobb mértékben kötötték meg. Azért, hogy az öntés 
és a mérés idıpontja között eltelt idıt és az így megkö-
tött nedvességtartalom hatását kiküszöböljük, a mérés 
elıtt 2 mm vastag anyagréteget martunk le a minták mé-
rendı felületérıl. A felsı 2 mm eltávolítása elégséges, 
mert a poliamidok nedvesség felvétele a diffúzió törvé-
nyét követi, vagyis a felülettıl a víz csak lassan diffun-
dál be a további rétegekbe. Az eltávolítandó anyag vas-
tagságának nagyságát több kiegészítı méréssel határoz-
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tuk meg (vízfelvételi vizsgálatok, rétegenkénti felületi 
ellenállásmérés). 

A száraz állapotú mérés mellett nedves állapotú méré-
seket is végeztünk, mert ezzel meghatározható a másik 
szélsı érték (lehetséges legjobb antisztatikusság). A 
nedves állapotú mérések elıtt a próbatesteket 24 óráig 
20°C-os vízben kondicionáltuk, majd a felületet száraz-
ra töröltük, és 5 percig száradni hagytuk 20°C-os leve-
gın a mérés elıtt. A 24 órás kondicionálás elégségét 
szintén kiegészítı mérésekkel igazoltuk. 

4. Eredmények 

Az eredményeket a 2., 3. ábra és a 2., 3. táblázat tartal-
mazza. 
 

2. ábra. Grafittartalom hatása a felületi ellenállásértékre 
 

3. ábra. TA52 adalékanyag hatása a felületi ellenállás 
értékekre 

 
A 2. táblázat összehasonlítja a különbözı szénszárma-
zékok hatását a felületi ellenállás értékére. 

Szénszármazék-
tartalom 

Felületi ellen-
állás szárazon 

(Ω) 

Felületi ellen-
állás nedvesen 

(Ω) 
2 % vezetı grafit 7,65·107 2,50·107 

2 % korom 4,43·107 2,24·107 
2 % grafit 2,70·1010 1,44·107 

 
Az 3. táblázat tartalmazza a TA52 és grafitot is tartal-
mazó minta felületi ellenállásértékeit, a hozzá tartozó 
két mintáéval. 

3. táblázat. TA52 és grafit hatása a felületi ellenállásér-
tékre 

Grafit 
tartalom 

(%) 

TA52 
tartalom 

(%) 

Felületi ellen-
állás szárazon 

(Ω) 

Felületi el-
lenállás ned-

vesen (Ω) 
2 0 2,70·1010 1,44·107 
2 10 4,34·108 6,01·106 
0 10 5,06·1010 3,05·107 

 
5. Értékelés 

A lehetséges felhasználásból adódóan négy lényeges 
körülményt is figyelembe kell venni az eredmények ér-
tékelésénél. 

A. A partnercég félkész termékek gyártásával foglalko-
zik, melyeket a megrendelı az egyéni igényeinek meg-
felelıen jellemzıen valamilyen forgácsolási technikával 
megmunkál. Ezért a külsı és a belsı antisztatikumok 
használata nem lehetséges (forgácsolásnál leválasztanák 
a különleges felületeket és nem biztosítható az az idı 
amíg a felületeken kialakul az új antisztatikus réteg, rá-
adásul a környezet változatossága miatt nem biztosítha-
tó a megfelelı páratartalom sem), ezért a teljes térfoga-
ton kell növelni a vezetıképességet. 

B. A mezıgazdasági körülmények nem biztosítanak ál-
landó környezeti feltételeket, így a gépelemnek a kör-
nyezeti hatásoktól függetlenül (rosszabb esetben annak 
ellenére) 109 Ω felületi ellenállás alatt kell maradnia (ez 
a célként felvett antisztatikusság minıségi határa). 

C. A kiértékelés során elég csak a próbatestek nagyság-
rendi felületi ellenállását vizsgálni, mert a mezıgazda-
ságban a környezet megváltozásával a próbatestek felü-
leti ellenállásértéke nagyságrendeket változik.  

D. Elsıdleges (alap) érték a száraz állapotban mért felü-
leti ellenállás, hiszen használat során ezt az értéket a 
legrosszabb környezeti körülmények között is biztosíta-
ni tudja a kísérleti anyag (nedves állapotban mindig 
jobb az antisztatikus tulajdonság). 

Száraz állapotban a grafittartalom növelésével a felületi 
ellenállás érték folyamatosan csökken, ez a szakiroda-
lomi közlésekkel összhangban van. Elmondható, hogy 
ebben a rendszerben kevesebb adalékanyaggal is elérhe-
tı az antisztatikus hatás, nem szükséges például 20 % 
feletti adalékanyag tartalom, mint PUR vagy EP estén. 
Már 3 % grafittartalom mellett elérhetı a 109 Ω nagy-
ságrend, ami már jó antisztatikusságot jelent. Látható, 
hogy a nedvességtartalom hatására a próbatestek felületi 
ellenállása 107 Ω nagyságrendre csökken. A tendencia 
alapján a 4 %-os grafittartalom esetén a minta már szá-
raz állapotban eléri ezt a tartományt, vagyis a nedves és 
a száraz érték között nincs jelentıs különbség, ami a 
környezeti hatásoktól független elektromos tulajdonsá-
got kölcsönöz a mintának. Látni kell azonban, hogy a 
grafittartalom egy határon túli növelése nem hozhat je-
lentıs felületi ellenállás változást, hiszen az ilyen ten-
denciájú felületi ellenállás csökkenés esetén az 5-6 % 
grafittartalmú minta már térfogati vezetıképességő mő-
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anyagot jelent az eredetileg szigetelı tulajdonságú PA6-
hoz képest. 

A szakirodalommal összhangban a direkt vezetési cé-
lokra kifejlesztett szénszármazék adalékok jobban csök-
kentik a felületi ellenállás érétkét, bár ipari szempontból 
nem elhanyagolható a drágább beszerzési ár. 2 % ada-
lékanyag tartalom esetén mind a vezetıképes grafit, 
mind pedig a korom 107 Ω-os nagyságrendre vitte le a 
felületi ellenállás értékét, amit hagyományos grafitból 
csak 4-4,5 % esetén érhetnénk el. A kevesebb adalék-
anyag lehetıvé teszi a drágább beszerzési költséget. 
Elınyös tulajdonságként jelentkezhet, hogy az alapmát-
rix szerkezetét a kevesebb adalékanyag kevésbé befo-
lyásolja, ami a mechanikai tulajdonságnál elınyként je-
lentkezhet. A továbbiakban érdemes ellenırizni, hogy a 
107 Ω-os nagyságrendi határ elérhetı-e már 1-1,5% ve-
zetıképes grafittal vagy korommal, illetve a nedves ál-
lapotú mintáknál is tapasztalható 107 Ω-os nagyságrendi 
határ átléphetı-e vezetıképes szénszármazék 4%-os 
adalékolá-sával. 

A TA52-nek elsıdlegesen a mechanikai tulajdonságok 
megváltoztatása volt a feladata, azonban az antisztatikus 
tulajdonságokat is kedvezıen befolyásolta. 20 %-os 
adalékolás mellett száraz állapotban eléri a 109 Ω nagy-
ságrendő felületi ellenállást, ami további adalékolással 
még csökkenthetı. De a 25 % adalékanyagot tartalmazó 
mintánál már a felületen kiválások tapasztalhatók, je-
lezve az öntéstechnológia korlátját. A próbatestek elıál-
lítása során azonban rendkívül jó forgácsolhatósági tu-
lajdonságokat mutatott ez az anyag, így antisztatikus 
féltermékként való használatának minden alapja meg-
van. A lágyítóanyaggal adalékolt minták nedves álla-
potban elérik a 106 Ω nagyságrendő felületi ellenállást, 
ami már csak egy nagyságrendre van a vezetıképes mő-
anyag kategóriájától. 

A 5. táblázat értékéibıl kitőnik, hogy a grafitpor és a 
TA52 adalékanyag nincsen negatív hatással egymásra, 
sıt összességében egy jobb antisztatikus tulajdonságot 
kölcsönöznek a mintának. A két adalékanyag egymást 
erısítı (szinergetikus) hatása ebbıl a mérésbıl nem bi-
zonyítható, de ha a mintának mechanikai-, tribológiai- 
vagy égésvizsgálatok során valamelyik adalék pozitív 
hatása mutatható ki, akkor érdemes vegyesen adalékolt 
mintákat gyártani. A mérések alapján antisztatikusság 
szempontjából 10 % TA52 egyenértékő +1,5 % grafit-
tal, vagy a 2 % grafit egyenértékő +15 % TA52-vel. A 
vegyes adalékolás további elınye, hogy elérhetı a 108 Ω 
felületi ellenállás úgy, hogy TA52 adalékanyag kiválá-
sától nem kell tartani. 

6. Összefoglalás 

Magnézium katalizálású PA6 esetében, mind a grafit, 
mind a speciálisan vezetıképesség kialakítására készí-
tett szénszármazékok hatékonyan javítják az 
antisztatikus tulajdonságokat. A korábbi tapasztalatok-
kal ellentétben, ebben a rendszerben elég volt jellemzı-
en 2-4 % adalékanyag, hogy a jó antisztatikusság (leg-
alább 109 nagyságrend) kialakuljon. A speciálisan ki-
alakított adalékanyagokból elég volt 2 % ahhoz, hogy 

107 Ω -os nagyságrend kialakuljon, ami a nedves álla-
potra is jellemzı. Így ezeknél az adalékolásoknál egy 
környezeti hatásoktól független felületi ellenállású mő-
anyagot kapunk, amely száraz és nedves környezetben 
is ugyanolyan jól képes a töltéseket folyamatosan elve-
zetni. A TA52 adalékanyag használatánál szintén jelen-
tıs felületi ellenállás csökkenést tapasztaltunk, 20 %-os 
adalékolás esetén már kialakul a jó antisztatikusság, 
amely további adalékolással tovább csökkenthetı. A to-
vábbi adalékolást azonban technológiai lehetıségek kor-
látozzák, 25 %-nál már kiválások jelennek meg. Szintén 
elınyıs tulajdonság, hogy a TA52 és grafit adalékanya-
gokat közösen használhatjuk ebben a rendszerben. Ösz-
szességében elmondható, hogy sikerült hatékony 
adalékolással antisztatikus tulajdonságot elérni magné-
zium katalizálású PA6 esetén. 

Summary: 

For the magnesium catalyzed cast polyamide 6 semi-
finished engineering plastics the graphite and modified 
graphite powders can influence the surface resistance. In 
spite of former experiences we found that only 2-4% 
additives already performed the basic grade of antistatic 
category (surface resistivity 109 

Ω). With the electrically 
conductive graphite powder only 2% additives were 
enough to reduce the surface resistivity to 107 

Ω Esd 
material range. That very advantageous value was kept 
in case of water absorbed stages as well. This composi-
tion process finally could result a humidity or water sys-
tem independent product keeping its surface resistance 
constant. TA52 additive is originally impact strength 
and stiffness modifier. During our experiments we ap-
plied it in different %volumes and a strong effect was 
recognized. With 20% TA52 additives the surface resis-
tivity could reach the basic grade of antistatic category, 
and increasing additive volume even resulted lower sur-
face resistance. The polymerization technological limit 
with TA52 is 25 %, but this material can be used to-
gether with graphite powders. While the graphite pow-
der can decrease the impact strength – together with 
TA52 the original impact and stiffness can remain hav-
ing good antistatic ranges. 
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