
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 re ológiai 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 

A vákuum desztilláció során keletkezett legnehezebb termék a bitumen-
fúvató üzembe kerül. A fúvatás során az alapanyagból 260-300oC 
hômérséklet-tartományban levegô befúvatás segítségével az útépí-
tési követelményeknek megfelelô, magasabb lágyuláspontú, kisebb 
penetrációjú, nagyobb aszfaltén tartalmú bitument állítanak elô. A fú-
vatás mértékének változtatásával különbözô keménységû bitumenek 
állíthatók elô. A MOL Nyrt. által legnagyobb mennyiségben elôállított 
útépítési bitumenek MSZ EN 12591 szabvány szerinti követelményeit 
foglalja össze az alábbi táblázat. 
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