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 Milyen anyag az NMP? ( Előállítása, fizikai kémiai 
tulajdonságai)

 Mire használják, miért került kb 20 év óta  növekvő 
mennyiségben felhasználásra bizonyos 
iparágakban?

 Élettani hatásai, lebomlása. 

 EU rendelkezések 2019.04.19.

 Az NMP kimutatása, környezetvédelmi és 
munkabiztonsági határértékei.

 Mit tegyünk hogy a jelenlegi koncentrációban minél 
kisebb kedvezőtlen hatása legyen?

 Kockázatcsökkentés, megelőzés



Előállítása:
metilamin és butirolacton szintézisével ( 200-350C, 10 Mpa), 
a természetben nem fordul elő

Fizikai tulajdonságai*:
 Olvadáspont/fagyáspont -24,2 °C 101 325 Pa-on
 Forráspont 204,1 °C 101 325 Pa-on 
 Sűrűség 1,03 g/cm³ 25 °C-on 
 Gőznyomás 32 Pa 20 °C-on 
 Vízben való oldhatóság Vízzel oldódik: 1000 g/l 20 °C-on 
 Lobbanáspont : 91 °C  (101 325 Pa-on )
 Biológiai lebomlás vízben: Biológiailag könnyen lebontható 

(100%)
*https://echa.europa.eu/documents/10162/17233/entry_71_how_to_comply_hu.pdf 

(2019 Julius)

** https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0588&from=HU

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0588&from=HU


Környezeti veszélyessége és terjedése*:
 Nagyon gyorsan mozog talajban. Nedves talajból lassan 

párolog 

 Vízből is lassan párolog 

 Vízi élőlényekben és a táplálékláncban nem koncentrálódik

 Biológiai lebomlása aerob körülmények között valósul meg 
mind vizes mind szárazföldi környezetben, felezési ideje 
agyagban 4., homokos talajban 11.5 nap (száraz talajban).

 Gyakorlatilag biológiailag teljesen lebontható , aktív hidroxil 
csoportot tartalmazó anyagok és fény gyorsítják  a bomlást 
gázfázisban/atmoszférában

* https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/30003NKM.PDF?Dockey=30003NKM.PDF 

(EPA 1998 Jun)



…és miért került kb 20 év óta  növekvő mennyiségben felhasználásra bizonyos 
iparágakban*?

Festékiparban : oldószer, festék eltávolító, metilénklorid (Forráspont 39,8-40°C, LD50 2g/kg)  
és metiletil keton ( lobbanáspont forráspont 80°C, LD50 1.01 g/kg**) kiváltása  céljából

Műanyagipar : formázó szerszámok tisztítása ( toluol és aceton kiváltása)

Autóipar : festőberendezés tisztítása

Mikroprocesszorok és félvezetők - Oldószer elektronikai iparban és nyomtatott áramköri 
lapok előállítása során. Félvezetők esetén az NMP-t hordozóoldószerként alkalmazzák 
speciális készítményekben és bevonó készítményekben, valamint a gyártási folyamat 
elősegítésére a lapka tisztításában és maratásában.

Graffiti eltávolítása

Oldószerként huzal zománcozás technológiában

Litium –ion Akkumulátor gyártása

Az NMP-t felhasználják lítium-ion akkumulátorokban és más, lítium-nikkel-mangánkobalt-
oxidot használó hibrid akkumulátorokban. A lítium-ion akkumulátorokban katód 
előállításához használják. Ezenkívül az NMP-t tisztítószerként használják technológiai 
berendezéseknél.

* https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/30003NKM.PDF?Dockey=30003NKM.PDF

** https://www.sigmaaldrich.com/HU/en/sds/ALDRICH/743003

https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/30003NKM.PDF?Dockey=30003NKM.PDF
https://www.sigmaaldrich.com/HU/en/sds/ALDRICH/743003


Toxicitás:

Szájon keresztül beadva patkány, egér, tengeri malac nyúl és fürj esetén az LD50 
Oral: 3.5-7.5 g/kg –nagyon alacsony. *,**
( Polifarbe nitrohigító alkóelemei: 5 g/kg***   , Etanol: 8-15 g/kg **)
Bőrön át LD50 Dermal: 2-2,5 g/kg**
Belélegezve LC50 Inhalation: 3.1 mg/L (patkány) 4 óra **
Bőr és szem irritáló hatású 
Nem mutagén  és nem karcinogén*

Újabb kutatások szerint az NMP reprodukciót károsító anyag, nagy dózisban 
(500 mg/kg) károsíthatja a születendő gyermeket, súlyos szemirritációt okoz, 
bőrirritáló hatású, valamint légúti irritációt okozhat. ****

* https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/30003NKM.PDF?Dockey=30003NKM.P

**  https://echa.europa.eu/hu/registration-dossier/-/registered-dossier/16105/7/3/1

*** https://www.polifarbe.hu/admin/STORAGE/media/file_20201028150310_file1868_9549.pdf

**** https://echa.europa.eu/documents/10162/17233/entry_71_how_to_comply_hu.pdf

https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/30003NKM.PDF?Dockey=30003NKM.P
https://echa.europa.eu/hu/registration-dossier/-/registered-dossier/16105/7/3/1
https://www.polifarbe.hu/admin/STORAGE/media/file_20201028150310_file1868_9549.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/17233/entry_71_how_to_comply_hu.pdf


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0588&from=EN

„REACH 71.  korlátozás  1-metil-2-pirrolidon (NMP) CAS-szám: 872-50-4 EK-szám: 212-
828-1

 1. 2020. május 9. után nem hozható forgalomba anyagként önmagában vagy 
keverékben, ha koncentrációja 0,3 % vagy nagyobb, kivéve, ha a gyártók, az importőrök, 
illetve a továbbfelhasználók feltüntették a vonatkozó kémiai biztonsági jelentésekben és 
biztonsági adatlapokban a munkavállalók expozíciójára vonatkozó származtatott 
hatásmentes szinteket (DNEL-ek), amelyek értéke belégzéses expozíció esetében 14,4 
mg/m3, bőrön keresztüli expozíció esetében pedig 4,8 mg/kg/nap. 

 2. 2020. május 9. után nem gyártható és nem használható fel anyagként önmagában 
vagy keverékben, ha koncentrációja 0,3 % vagy nagyobb, kivéve, ha a gyártók, illetve a 
továbbfelhasználók megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket alkalmaznak és 
gondoskodnak a megfelelő üzemi feltételek meglétéről annak biztosítása érdekében, 
hogy a munkavállalók expozíciójának mértéke ne érje el az 1. pontban meghatározott 
származtatott hatásmentes szinteket. 

 3. Az 1. és a 2. ponttól eltérve az azokban foglalt kötelezettségek 2024. május 9-től 
alkalmazandók a huzalok bevonatolása során oldószerként vagy reagensként való 
felhasználás, illetve az ilyen felhasználás céljából történő forgalomba hozatal tekintetében.”

A rendelet felhasználási útmutatója:

https://echa.europa.eu/documents/10162/17233/entry_71_how_to_comply_hu.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0588&from=EN
https://echa.europa.eu/documents/10162/17233/entry_71_how_to_comply_hu.pdf


Lehetséges analitikai módszerek biológiai monitorozásra : 

Gázkromatográfia + Tömegspektrometria      meghatározás határértéke: 2,5 µg/L    ̴ 0,0025 ppm 
5-HNMP esetén 

(https://echa.europa.eu/documents/10162/17233/entry_71_how_to_comply_hu.pdf)

A gödi kutakban mért NMP mennyisége hasonló módszerrel  történt( HPLC+MS), alsó méréshatár 
10 µg/L , adaptált, akkreditált mérési módszer 

http://www.balintanalitika.hu/reszletezo_okirat.pdf

A vizsgált minták NPM tartalma 12,4-17,8 µg/L között  ingadozott, ez valamivel több, mint a 
módszerrel meghatározható legalacsonyabb határérték 

15 µg/L = 15mg/m3= 45g / versenyuszoda vízmennyisége   

Talajvízben nincs  környezetvédelmi határérték előírás, mindazonáltal  természetidegen,  jelenléte  
természetes okokkal nem magyarázható.  Talajvízbe való kerülésének oka  aggályos.

Levegőtisztasági határérték : Csak tervezési irányértékek vannak a 4/2011 VM rendeletben.

24órás érték µg/m3  50

60 perces  érték µg/m3 100

Veszélyességi fokozat: IV  (mérsékelten veszélyes)

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100004.vm

https://echa.europa.eu/documents/10162/17233/entry_71_how_to_comply_hu.pdf
http://www.balintanalitika.hu/reszletezo_okirat.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100004.vm


A mért koncentrációban nincs teendőnk.

Nagyobb koncentráció esetén:

 Ne igyunk belőle

 Kerti medence: a medencevízbe adagolt algaölő, oxidáló szerek 
lebontják 

 Öntözés: atmoszférikus körülmények között 5 óra alatt lebomlik, 
várjunk ennyi időt, ha a levélzöldség levelére kerül a kútvíz, vagy 
mossuk meg ivóvízzel.



Célszerű lenne 4-6 hét elteltével újra mérni a kutak vizét ugyanolyan 
mintavételi és mérési módszerrel, ebből megállapítható a  tendencia,  a talaj 
és a felezési idő ismeretében modellezhető a szennyezés  eltűnésének 
várható ideje, illetve megjelenésének időpontja is valószínűsíthető. 

Hosszabb távon a vizek folyamatos monitorozása javasolt

Ha csökkent a koncentráció akkor feltehetően 1 – (több???) nagyobb 
kiömlés, szivárgás okozhatta.

Ha nem csökkent, akkor folyamatos  technológiai hiba okozza.

Elsődleges megoldás: ELKERÜLÉS - meg kell akadályozni a talajba való 
bekerülést!

Az ECHA  ( European Chemical Agency ) ajánlások betartása!
https://echa.europa.eu/documents/10162/17233/entry_71_how_to_compl
y_hu.pdf

https://echa.europa.eu/documents/10162/17233/entry_71_how_to_comply_hu.pdf


Köszönöm a figyelmet!


