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Összefoglaló 

A bitumen elsődleges forrása a kőolaj, mindazonáltal a finomítók átalakítása bitument von ki a piacról a nagyobb 

részarányú, közlekedési motorhajtóanyag gyártása miatt. Emellett, az utakkal szemben támasztott 

követelmények szigorodása magával hozta új, nagyobb teljesítményű, de drága kötőanyagok felhasználását is.  

Ennek lehetséges megoldása az alternatív, olcsóbb, de nagyteljesítményű kötőanyagok (pl. gumibitumen) 

alkalmazása. Másrészt a nem fosszilis eredetű alternatív alapanyagok használata lehet az egyik hosszú távú 

megoldás a kőolaj eredetű bitumen részleges helyettesítésére. 

Számos kutató vizsgálta a biomasszát, mint alternatív alapanyagot a motorhajtóanyagok és különböző vegyipari 

alapanyagok előállítása során. Lignocellulóz gyors pirolízisével értékes pirolízis folyadék nyerhető. Azonban 

ennek nagy oxigén- és víztartalma (az oxigéntartalom akár 45% is lehet) korlátozza felhasználhatóságát. Ennek 

minőségjavítása során olyan nehéz, aszfalténes szerves frakció is keletkezik, amelynek hasznosítása nem 

megoldott. Mostanában a kutatók tanulmányozták ezen termékek felhasználásának lehetőségét az útépítési 

bitumen gyártása során, mint alternatív nyersanyag. 

A bioolajok neház maradékát eddig elsősorban útépítési- és hagyományos polimerrel módosított bitumenekhez 

keverték minőségjavítás céljából. Ezért kutató munkánk során fenyőfa pirolíziséből származó bioolaj 

minőségjavításából nyert nehéz frakció gumibitumenbe történő bekeverését végeztük el. Célul tűztük ki, hogy 

tanulmányozzuk ezen frakció kötőanyagra gyakorolt tulajdonságmódosító hatását. Elsősorban a folyási 

tulajdonságok változását vizsgáltuk, melyet a MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszéken 

végeztünk dinamikus nyíróreométer (DSR) segítségével. 

Summary 

The bitumen is derived primarily from crude oil, nevertheless the modification of refinery configurations aimed 

at producing more transportation fuels decreased the quantity of bitumen being available at the market. 

Additionally, the tightening requirements to be implemented in the road construction induced the use of new and 

high performance, but expensive binders. One of the possible solutions to overcome this challenge is the use of 

alternative, less expensive, high-performance binders (e.g. rubber bitumen). On the other hand, the use of 

alternative materials derived from non-fossil sources can be a long-term option for replacing partially the fossil-

derived bitumen. 

Many researchers investigated the biomass as an alternative source in the production of transportation fuels and 

of various chemical products. E.g. valuable pyrolysis liquid products can be obtained from fast pyrolysis of 

lignocellulosic materials. However, their considerable oxygen and water contents (the oxygen content is up to 

45%) limits their application. In the quality improvement process of bio-oils, a heavy and asphaltene-rich 

organic phase is also formed, which utilization is not solved. Recently, researchers studied the possibility to use 

these products for road bitumen production as an alternative raw material. 

Until now, heavy residues of the biooil were added to road bitumen and polymer modified bitumen in order to 

improve the quality. Therefore, the aim of our research work was to investigate the addition of biooil (from 

pinewood pyrolysis) heavy fraction obtained from mild HDO process to rubber bitumen. Our main objective was 

to examine the effects of biooil fractions on the characteristics of the binder. First of all, the change of the 

rheological properties was investigated by using a dynamic shear rheometer (DSR) available at the Department 

of MOL Hydrocarbon and Coal Processing. 


