
A MOL bitumenekrôl 

A kôolaj-finomítóban a vákuum desztilláció nehéz termékébôl állíthatók 
elô a különbözô felhasználási célra alkalmas bitumenek. A bitumen fô 
tö  megét nagy molekulájú paraffinos, nafténes, aromás és ezek kom bi-
nációjából felépülô szénhidrogének alkotják, de sok molekula tartalmaz 
he teroatomokat: kenet, nitrogént, oxigént és fémet. A bitument felépítô 
ve gyületek molekulanagysága és kémiai jellege között folyamatos 
átmenet van.

A bitumeneket csoportazonosítási eljárással egyedi vegyületek helyett − 
meghatározott kémiai és fizikai tulajdonságú − aszfalténes és malténes 
(telített, aromás, gyantás) anyagcsoportokra bonthatjuk. Az aszfaltének 
a bitumenek vázát alkotják, ezért a bitumenek jellemzô tulajdonságai 
(például hôérzékenység, viszkozitás és részben kolloid szerkezete) ettôl 
a vegyületcsoporttól függnek.

A bitument elemi összetételét tekintve 80-85%-ban szén, 9-10%-ban 
hidrogén alkotja, valamint különbözô mennyiségben heteroatomokat 
is tartalmaz. Az oxigén mennyisége az eredet és a gyártástechnológia 
függvényében 2–8% között változhat, a kéntartalom az eredet függ-
vényében néhány tized százaléktól 7%-ig terjedhet.

A bitumen a vizsgálati hômérséklettôl függôen viszkózus vagy viszko-
elasztikus jellegû anyag. Hevítés hatására fokozatosan meglágyul, majd 
folyékonnyá válik. A széles hômérséklet-tartományban viszko-elasztikus 
tulajdonságokat mutató bitumen reológiai mérésekkel vizsgálható. 
A reológiai jellemzés lehetôvé teszi a bitumenek teljesítményelvû 
osztályozását.

Minôségpolitikájának kialakításakor a MOL figyelembe veszi az Európai 
Unió ajánlásait, azokat beépíti a kutatási-fejlesztési irányzatokba, és a 
technológiai folyamatokat ennek megfelelôen a legmodernebb eljárásokkal 
korszerûsíti. A bitumenek minôségének kialakításakor a szabványban 
rögzített minôségi köveleményeken túl a MOL célja a felhasználó iparágak 
igényeinek kielégítése is.

Minôségi jellemzôk 

Az építôipari szigetelés és szigetelôlemez gyártás az útépítô 
iparágat követô második legnagyobb bitumen-felhasználó iparág. 
Az építôipar jelentôsége egyre növekedô tendenciát mutat, mivel a 
fedéllemezek és a zsindelyek a modern házépítôipar nélkülözhetetlen 
segédanyagaivá váltak. 

MOL BITUMENEK
(Építôipari bitumenek)



Az MSZ EN 13304 elôírásai alapján a MOL Nyrt. által hazai piacra gyártott építôipari bitu-
menek minôségi követelményeit foglalja össze az alábbi táblázat.

Építôipari bitumenek – MSZ EN 13304

Jellemzô minôségi fokozatok: 85/25, 85/40, 95/35, 105/30.

K-3 ipari bitumen – MSZ 793

40/200 építöipari bitumen 

Kereskedelmi információk

Az ásványolaj-bitumenek egységes vámtarifaszáma: 27132000
Forgalomba hozatal: a Dunai Finomítóban útépítési és modifikált bitume-
nek gyártása történik, míg a Zalai Finomítóban egyaránt gyártunk útépí-
tési, modifikált, építôipari és csomagolt termékeket is.
Kiszolgálási módok: közúti tankautó, illetve a Dunai Finomítóban vasúti 
tartálykocsi is.

A MOL Nyrt. szerzôdés keretében vállalja a termék vevô telephelyére 
tankautóval történô szállítását. 

Kereskedelmi Ügyfélszolgálat
E-mail: kereskedelem@mol.hu
Fax: 06-1/ 887-7660
Tel.: 06-40/ 211-211
Honlap: www.mol.hu 

 Jellemzô Egység Vizsgálati módszer Követelmény

   EB 40/200
Penetráció 25oC-on 0,1mm MSZ EN 1426 160-220

Lágyuláspont oC MSZ EN 1427 35-43

Töréspont, legfeljebb  oC MSZ EN 12593 -15

Oldhatóság toluolban, legalább m/m% MSZ EN 12592 99,0
Melegítés utáni tömegveszteség, 
legfeljebb 

m/m% MSZ EN 13303 0,5

Lobbanáspont, legalább oC MSZ EN ISO 2592 250

Jellemzô  Vizsgálati módszer Követelmény
Lágyuláspont MSZ EN 1427  Érték ±5 oC

Penetráció 25oC-on MSZ EN 1426  Érték ±5 x 0,1 mm

Oldhatóság xilolban, legalább MSZ EN 12592 99,0 %

Melegítés utáni tömegveszteség, legfeljebb MSZ EN 13303 0,5 %

Lobbanáspont, legalább MSZ EN ISO 2592 250oC

Töréspont Fraass szerint MSZ EN 12593  

Foltképzô hajlam MSZ EN 13301 

Sûrûség MSZ EN ISO 3838

Dinamikai viszkozitás MSZ EN 13302 

Az értékben 
az eladó és  

a vevô  
megállapodhat

 Jellemzô Egység Vizsgálati módszer Követelmény

   K-3
Lágyuláspont oC MSZ 3253 80-100

Penetráció 25oC-on 0,1mm MSZ 13162 20-40

Duktilitás 25oC-on, legalább cm MSZ 13161 2,0

Toluolban oldhatatlan rész, legfeljebb m/m% MSZ19957 0,5

Hamutartalom, legfeljebb m/m% MSZ 19956 0,5

Ólomcsíkpróba  E szabvány 6.1. szakasza +25oC-on megfelel

Lobbanáspont Cleveland szerint, legalább oC MSZ EN 22592 250

Termikus stabilitás (RTFOT)  MSZ 10873 

Tömegváltozás, legfeljebb %  1,0

Penetrációcsökkenés, legfeljebb %  40


