
 
  

A MOL VEGYIPARI TERMÉKEI 

Petróleum 

Felhasználási terület 

A petróleumot (130–300 ˚C forráspont-tartományon belüli szénhidrogén-

frakció) világítási célokra, továbbá mosófolyadékok, autóápolási és zsíroldó 

anyagok elő állítására használják. A különböző  felhasználási területeken 

különböző  néven ismert, amelyhez kissé eltérő  minő ségi követelmények 

társulhatnak. Ilyen elnevezések például: világítópetróleum, égőolaj, szagtalan 

petróleum, hideghengerlő  olaj. 

 

Fejlesztési tendenciák 

A petróleumok minő ségfejlesztését első sorban a környezetvédelem és a 

felhasználói igényeknek történő  megfelelés vezérli. A világítópetróleumnak 

például megfelelő  forráspontgörbével kell rendelkeznie, nem tartalmazhat 

vizet és mechanikai szennyező dést, égése füstmentes kell legyen stb. Ezért 

a MOL Nyrt. az atmoszférikus lepárlás során nyert megfelelő  

petróleumfrakciót katalitikus kénmentesítésnek és a vevő i igények szerint 

további finomításnak (szagtalan petróleum) veti alá. 
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Petróleum 

Előállítás 

A MOL Nyrt. a termékek fejlesztése és gyártása során megkülönböztetett 

figyelmet fordít arra, hogy a vevő k igényeihez és a környezetvédelmi 

elő írások változásához igazítsa termékei minő ségét. Minő ségpolitikájának 

kialakításakor a MOL Nyrt. messzemeő en figyelembe veszi az EU ajánlásait, 

azokat beépíti a kutatási-fejlesztési irányokba, és a technológiai folyamatokat 

ennek megfelelő en a legmodernebb eljárásokkal korszerűsíti. A MOL Nyrt. 

vegyipari termék minő ségfejlesztési politikájának másik pillére a vevő k által 

megfogalmazott igények figyelembevétele. Ezért a szabványban rögzített 

minő ségi követelményeken túl a fogyasztók speciális igényeinek kielégítését 

is célul tűztük ki. 

 

A petróleum a kő olaj atmoszférikus lepárlásával nyert termék, melyet a MOL 

Nyrt. atmoszférikus és vákuumdesztilláló üzemében állítanak elő . Ezt 

követően kerül sor a katalitikus hidrogénező  finomításra, amely során 

első sorban a szennyező  kénvegyületek eltávolítása történik. Egyes 

esetekben, ha a felhasználási igény megkívánja, további savazással és 

derítő földes tisztítással speciális (szagmentes) petróleum nyerhető . A MOL 

Nyrt. a különböző  petróleumok gyártását és forgalmazását – a többi 

kő olajipari termékhez hasonlóan – az ISO 9000 szabványsorozat által előírt 

tanúsított rendszerben végzi. 
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Használati értékek 
A petróleum hidrogénezéssel finomított, 130–300 ˚C forráspont-

tartományon belüli szénhidrogének elegye. Tiszta, színtelen, esetleg enyhén 

sárgás, látható víz- és mechanikai szennyező désektől mentes kő olajtermék. 

CAS-szám     64742-81-0 

EINECS-szám     265-182-9 

EU-szám     649-423-00-8 

Magyar azonosító:    B-001387 

Tű zveszélyesség    „B” osztály II. fokozat 

Veszélyesség szerinti besorolás  GHS02, GHS07, GHS08, GHS09 

    

GHS02 GHS07 GHS08  GHS09 

 

Forgalomba hozatal 

A petróleum vasúti tartálykocsiban és közúti tankautóban kerül forgalomba. 

Lehető ség van hordós és kannás kiszolgálásra is. 

 

Felhasználási tanácsok, javaslatok 
A petróleum „B” II. tű zveszélyességi fokozatba tartozik, ezért az ide 

vonatkozó kezelési, tárolási elő írásokat be kell tartani. Forró felülettő l, 

szikrától vagy nyílt lángtól meggyullad. Erős felmelegedés esetén a levegő vel 

robbanásképes elegy képző dik. Bő vebb tájékoztatás a Biztonságtechnikai 

Adatlapon található. 
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Minő ségi jellemző k 

A legfontosabb petróleum-elő írásokat az alábbi táblázat foglalja össze: 

Termék 

megnevezése  
Mérték-

egység 

Vizsgálati 

módszer 

Petróleum 

MSZ 

10871:1995  

Szagtalan 

petróleum 

alap 

Arol 2T, 

hígító 

petróleum  

Termékszabvány 

száma Követelmény Követelmény Követelmény 

Jellemzők 

HAZEN-szín - 
MSZ 

15981 
≤ 150 - - 

Sűrűség 15 °C-on g/cm3 
MSZ EN 

ISO 12185 
≤ 0,8100 0,7700-0,8050 - 

Kezdő forrpont °C 
MSZ EN 

ISO 3405 
≥ 130 ≥ 180 - 

150 °C-ig 

átdesztillált 

mennyiség 

%(V/V) 
MSZ EN 

ISO 3405 
≤ 10 - - 

280 °C-ig 

átdesztillált 

mennyiség 

%(V/V) 
MSZ EN 

ISO 3405 
≥ 95 - - 

95 °C-ig 

átdesztillált 

mennyiség 

%(V/V) 
MSZ EN 

ISO 3405 
- - ≤ 250 

Végforrpont °C 
MSZ EN 

ISO 3405 
- ≤ 280 - 

Lepárlási maradék %(V/V) 
MSZ EN 

ISO 3405 
- ≤ 2 - 

Pensky-Martens 

lobbanáspont 
°C 

MSZ EN 

ISO 2719 
≥ 40 ≥ 55 - 
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Termék 

megnevezése  
Mérték-

egység 

Vizsgálati 

módszer 

Petróleum 

MSZ 

10871:1995  

Szagtalan 

petróleum 

alap 

Arol 2T, 

hígító 

petróleum  

Termékszabvány 

száma Követelmény Követelmény Követelmény 

Jellemzők 

Savszám mgKOH/g 
MSZ ISO 

6618 
≤ 0,1 - - 

Kéntartalom %(m/m) 
MSZ EN 

ISO 20884 
≤ 0,05 ≤ 0,1 - 

Mechanikai 

szennyeződés 
- 

MSZ 

10871 3. 
mentes - mentes 

Víz - 

MSZ 

10871 3. /  

MSZ 

11745 

mentes mentes ≤ 0,025 

Kinematikai 

viszkozitás  

20 °C-on 

mm2/s 
MSZ EN 

ISO 3104 
1,2-1,9 - - 

Átlátszóság  

-15 °C-on 
  

MSZ 

10871 3.  
tiszta, átlátszó - - 

Aromástartalom %(V/V) 
MSZ EN 

15553 
≤ 20 ≤ 6 - 

A mindenkor érvényes vizsgálati szabványok az irányadók. 
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Kereskedelmi információk 

 
Anyagfajta Termékszám Vámtarifaszám 

Petróleum 11000049 27101925 

 

A 71/1995 IKM rendelet értelmében forgalomba hozatali  

engedéllyel belkereskedelemben értékesíthető  termék:  

MSZ 10871 

 

További információk: 

Gálné Bajkó Zsuzsanna 

 Tel: +36-20-466-1916 

 Fax: +36-1/8877-611 

 E-mail: zsgalne@external.mol.hu 

 Web: www.hexan.hu 
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