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1. Założenia ogólne 

Warsztaty „NanoLab - nanomateriały” są elementem wydarzenia edukacyjnego pod nazwą 

„NanoDay – dzień z nanonauką i nanotechnologią”, którego celem jest popularyzacja wiedzy 

na temat zagadnień z zakresu nanonauki oraz nanotechnologii poprzez prowadzenie na terenie 

wybranych szkół 6 godzinnego bloku zajęć tematycznych
i
. Na blok ten złożą się następujące 

formy działań: 

 wykład wprowadzający, 

 warsztaty tematyczne w mobilnej pracowni NanoLab, 

 wystawa obrazów nanoświata NanoArt. 

Nadrzędny celem wszystkich form zajęć jest podniesienie kompetencji i umiejętności 

uczniów szkół podstawowych z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przede wszystkim fi-

zyki, wpisujące się w działania zmierzające do podniesienia kompetencji osób uczestniczą-

cych w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy 

oraz społeczeństwa. Szczegółowy opis celów zwarto w części 2. Cele edukacyjne. 

 

Dokument zawiera kluczowe elementy konstytuujące program
ii
: 

 opis sposobu realizacji wybranych celów kształcenia i zadań edukacyjnych zawartych 

w wybranych przedmiotowych podstawach programowych kształcenia ogólnego
iii

; 

 procedury osiągania dodatkowych celów kształcenia wynikających z podjętej tematyki 

nanonauki i nanotechnologii
iv

, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy 

w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program bę-

dzie realizowany;  

 propozycje narzędzi i metod umożliwiających ocenę skuteczności realizacji celów
v
. 

 

Warsztaty obejmują 2 godziny lekcyjne i stanowią wprowadzenie do zagadnień nanomateria-

łów na poziomie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych uczniów klas 6 – 8 

szkoły podstawowej oraz liceów ogólnokształcących. Szczegółowy opis treści zamieszczono 

w części 3. Materiał nauczania związany z celami edukacyjnymi. 

 

Na program warsztatów składa się zestaw eksperymentów i pokazów związanych z różnymi 

rodzajami nanomateriałów: 

 powierzchniami hydrofobowymi, 

 nanocząstkami barwników, 

 cieczą ferromagnetyczną, 

 stopami z pamięcią kształtu, 

 materiałami używanymi we współczesnej elektronice. 

Szczegółowy opis działań zawarto w części 4. Sposoby osiągania celów a wykorzystywane 

podczas zajęć transparencje zwarto w części 8. Załączniki.  
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2. Cele edukacyjne 

Głównym celem zajęć warsztatowych pn. „NanoLab - nanomateriały” jest poszerzenie wie-

dzy oraz kompetencji społecznych uczniów szkół podstawowych z zakresu przedmiotów 

przyrodniczych, przede wszystkim fizyki oraz chemii. 

 

W toku zajęć wykładowych realizowane będą następujące, zbieżne z założeniami podstawy 

programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej 
iii

, cele ogólne: 

o poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji matematycznych oraz 

kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii
vi

; 

o wszechstronny rozwój osobowości ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

o wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określeniu drogi dal-

szej edukacji; 

o kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu spo-

łecznym oraz odpowiedzialności zbiorowej; 

o zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejęt-

ności przygotowania własnego warsztatu pracy oraz pracy w zespole. 

 

Podczas warsztatów wchodzących w skład przedsięwzięcia pn. „NanoDay – dzień z nanonau-

ką i nanotechnologią” realizowane będę następujące przedmiotowe cele kształcenia – wyma-

gania ogólne (w nawiasach podano nazwę przedmiotu oraz oznaczenie celu z podstawy pro-

gramowej dla szkoły podstawowej 
iii

 – 4 pierwsze cele – oraz dla szkoły ponadpodstawowej – 

3 pozostałe cele
vii

): 

o wykorzystanie i tworzenie informacji – używanie języka matematyki do opisu rozu-

mowania i uzyskania wyników (matematyka II.3); 

o rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów - wskazy-

wanie związku między właściwościami substancji a ich budową chemiczną (chemia 

II.4); 

o planowanie i prowadzenie obserwacji oraz doświadczeń; wnioskowanie w oparciu o 

ich wyniki (biologia II.); 

o wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich 

przykładów w otaczającej nas rzeczywistości (fizyka I.). 

o rozumowanie i argumentacja – dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii, 

formułowanie wniosków na ich podstawie i uzasadnianie ich poprawności (matematy-

ka IV.2); 
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o rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów – wskazy-

wanie związku właściwościami substancji z ich zastosowaniem i ich wpływem na śro-

dowisko naturalne (chemia II.2); 

o przedstawia wybrane informacje z historii odkryć kluczowych dla rozwoju fizyki (fi-

zyka I.) 

 

Uszczegółowienie powyższych celów w postaci wymagań znajduje się w części 6. Opis zało-

żonych osiągnięć uczestnika. 
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3. Materiał nauczania związany z celami edukacyjnymi 

Poszerzanie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz kształtowanie postaw realizowane będzie 

z wykorzystaniem konkretnych zagadnień z obszaru nanonauki i nanotechnologii stanowią-

cych treść warsztatów. Uczniowie będą poznawać zastosowanie nanotechnologii w codzien-

nym życiu w działaniu – będą mogli eksperymentować i w praktyce poznać właściwości na-

nostruktur. Razem z prowadzącym będą badać, jak zachowują się różne nanostruktury i po-

znają metody produkcji niektórych znanych im materiałów, a także sami wytworzą materiały 

o niezwykłych własnościach. Złożą się na nie następujące treści zapisane w postaci haseł pro-

gramowych realizowanych w postaci zadań praktycznych i ćwiczeń, których przebieg oraz 

spostrzeżenia udokumentowane zostaną przez uczniów na kartach pracy: 

 

1. Nanopowłoki hydrofobowe 

1.1. Efekt lotosu, hydrofobowość w przyrodzie – porównanie własności liści sałaty i ka-

pusty, obserwacja kąta zwilżania przy użyciu aparatu w smartfonie. 

1.2. Wytworzenie powłoki hydrofobowej na tkaninie i porównanie właściwości materiału 

z powłoka hydrofobową i bez niej. 

1.3. Badanie własności powłok hydrofobowych na innych materiałach; obserwacja po-

włok hydrofobowych na drewnie i kamieniu. 

1.4. Obserwacja właściwości piasku hydrofobowego, porównanie zwilżania zwykłego 

piasku i piasku hydrofobowego, obserwacja zachowania piasku hydrofobowego w 

wodzie. 

2. Nanocząstki w barwnikach, badanie składników tuszu w pisakach metodą chromatografii 

cieczowej, paski bibuły filtracyjnej są złożem chromatograficznym, na którym umieszcza 

się badaną mieszaninę – tusz pisaków, po umieszczeniu w rozpuszczalniku (occie) skład-

niki barwników tuszu ulegają separacji ze względu na rozmiar cząstek na różnokolorowe 

frakcje. 

3. Badanie właściwości cieczy ferromagnetycznej, zachowanie cieczy ferromagnetycznej na 

szalce Petriego umieszczonej w polu magnetycznym, obserwacja separacji gęstościowej 

(moneta 1gr w cieczy ferromagnetycznej) badanie wpływu surfaktanta na ciecz ferroma-

gnetyczną umieszczoną w wodzie, pokaz zachowania się cieczy ferromagnetycznej na na-

biegunniku elektromagnesu (zastosowanie cieczy ferromagnetycznej do smarowania). 

4. Materiał z pamięcią kształtu, odkształcenie stopu niklowo-tytanowego (nitirol) w stanie 

martenzytu (faza niskotemperaturowa) po ogrzaniu gorącą wodą następuje przejście fa-

zowe austenit-martenzyt w stopie Ni-Ti i materiał wraca do zapamiętanego kształtu, wy-

znaczanie temperatury przejścia fazowego.   
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4. Sposoby osiągania celów 

Warsztaty prowadzone będą w od 4 do 8 osobowych podgrupach siedzących przy jednym 

stole, a uczniowie będą prowadzić notatki z obserwacji i eksperymentów na kartach pracy 

(indywidualnie bądź w parach). W trakcie wydarzenia pn. „NanoDay – Dzień z nanonauką i 

nanotechnologią”, warsztaty „NanoLab – nanomateriały” prowadzone będą dwukrotnie, dla 

dwóch różnych grup uczniów, którzy wcześniej uczestniczyli w wykładzie oraz w wystawie. 

W trakcie warsztatów uczniowie wykonają, w zależności od ich sprawności, do 7 doświad-

czeń z nanomateriałami. 

 

Do przeprowadzenia  doświadczeń wykorzystane zostaną zestawy składające się z następują-

cych materiałów: 

1.1 liście sałaty i kapusty, spryskiwacz, pipeta, aparat telefonu komórkowego, kątomierz; 

1.2 preparat hydrofobowy, skrawki tkaniny, spryskiwacz; 

1.3 preparat hydrofobowy, kostki wapienne, deseczki drewniane, spryskiwacz; 

1.4 piasek hydrofobowy, zwykły piasek, szalki, pipeta, naczynie z wodą (zlewka); 

2. bibuła filtracyjna, pisaki, kubeczki, ocet; 

3. ciecz ferromagnetyczna, szalki, magnes neodymowy, moneta 1 gr, surfaktant, sól, fiol-

ka; 

4. drut ze stopu NiTi, naczynie, czajnik, termometr. 

Do prowadzenia zajęć niezbędne są także środki ochrony m. in. ręczniki i rękawice jednora-

zowe oraz obrusy zabezpieczające powierzchnie stołów roboczych. Karta charakterystyki 

cieczy ferromagnetycznej wykorzystywanej podczas zajęć znajduje się w części 8. Załączniki. 
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5. Plan realizacji zajęć 

Zgodnie z zapisami wniosku projektowego działania pn. „NanoDay – dzień z nanonauką i 

nanotechnologią” realizowane będą w wyłonionych w procedurze rekrutacyjnej szkołach pod-

stawowych i ponadpodstawowych w terminie od stycznia do grudnia 2020 roku. 

 

Zaplanowane działania będą realizowane zgodnie z harmonogramem: 

 

godzina forma 
liczba 

uczestników 

czas 

(min.) 
uwagi 

9:00 – 

10:30 
wykład 60 2 x 45 

sala audytoryjna z projektorem i możliwo-

ści prowadzenia pokazów 

10:30 – 

11:30 
wystawa 60 45 

sala audytoryjna lub korytarz szkolny z 

możliwością rozłożenia plakatów 

12:00 – 

13:00 

warsztaty 

A/B 
25 + 25 

1,5 x 

45 

zajęcia warsztatowe w dwóch grupach 

równoległych 

13:15 – 

14:15 

warsztaty 

B/A 
25 + 25 

1,5 x 

45 

zajęcia warsztatowe w dwóch grupach 

równoległych 

 

Warsztaty A i B odbywają się równolegle dla dwóch grup uczniów, po czym po krótkiej prze-

rwie następuje zamiana grup. Każde z tych działań będzie realizowane zgodnie ze stosowny-

mi programami merytorycznymi, których cele i treści będą skorelowane. 

 

Sekwencja zajęć zostanie powtórzona 6 krotnie, w 6 szkołach podstawowych. Zakłada się, że: 

 liczba uczniów szkół podstawowych uczestniczących w zajęciach wyniesie przynajm-

niej 270 osób z czego połowę stanowić będą dziewczęta,  

 liczba osób które podniosły kompetencje w ramach planowanych działań uczelni 

wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie przynajmniej 240 z czego 

połowę będą stanowiły dziewczęta. 

 

Sekwencja zajęć zostanie powtórzona 4 krotnie w 4 szkołach ponadpodstawowych. Zakłada 

się, że: 

 liczba uczniów szkół podstawowych uczestniczących w zajęciach wyniesie przynajm-

niej 180 osób z czego połowę stanowić będą dziewczęta,  

 liczba osób które podniosły kompetencje w ramach planowanych działań uczelni 

wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie przynajmniej 160 z czego 

połowę będą stanowiły dziewczęta, 

 w zajęciach weźmie udział minimum 3 osób z niepełnosprawnościami. 
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6. Opis założonych osiągnięć uczestnika 

W wyniku realizacji zajęć warsztatowych pn. „NanoLab - nanomateriały” zamykających spo-

tkanie z uczniami pod hasłem „NanoDay – dzień z nanonauką i nanotechnologią” uczestnicy: 

1. zdobędą wiedzę pozwalającą im: 

o stosować pojęcia powierzchnia hydrofobowa, kąt zwilżania, złoże chromato-

graficzne, rozpuszczalnik, ciecz ferromagnetyczna, materiał z pamięcią kształ-

tu; 

o posługuje się pojęciami nanopowłoka, nanocząstka, hydrofobowość, barwniki, 

surfaktant, austenit, martenzyt; 

o opisać znaczenie powłok dla właściwości substancji (powierzchnia substancji z 

naniesioną powłoką hydrofobową ma inne właściwości fizyczne niż po-

wierzchnia bez takiej powłoki); 

o opisać zasadę działania chromatografii cieczowej i mechanizm separacji nano-

cząstek barwnika; 

o rozpoznać zachowanie cieczy ferromagnetycznej w polu magnetycznym; 

o rozpoznać zachowanie materiału z pamięcią kształtu przy przejściu fazowym 

austenit-martenzyt; 

o wymienić zastosowania poznanych nanomateriałów: powłok i cząstek hydro-

fobowych, nanocząstek barwników, cieczy ferromagnetycznej i materiałów z 

pamięcią kształtu. 

2. wykształcą umiejętności, dzięki którym: 

o wskazują metody zabezpieczania powierzchni przed zwilżeniem; 

o wskazują metody badawcze umożliwiające rozdzielanie mieszanin; 

o rozpoznają cechy cieczy ferromagnetycznej; 

o rozpoznają właściwości stopów z pamięcią kształtu. 

3. demonstrują postawy: 

o otwartości na różnorodność świata otaczającego; 

o świadomości zastosowania nanomateriałów w otaczającym świecie; 

o świadomości znaczenia badań naukowych dla otrzymywania nanomateriałów. 

 

Do opisu poziomu wiadomości i działań oraz umiejętności i kompetencji społecznych (po-

staw) wykorzystano zbiór czasowników operacyjnych użytych w podstawie programowej 

nauczania fizyki na II etapie edukacyjnym
viii

. 

Poziom realizacji założonych osiągnieć uczestników zostanie określony z wykorzystaniem 

procedur i narzędzi opisanych w części 7. Projekt ewaluacji działań. 
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7. Projekt ewaluacji działań 

Ewaluacji skuteczności działań edukacyjnych, na które składają się warsztaty pn. „NanoLab - 

nanomateriały” będzie prowadzona na bieżąco z wykorzystaniem ankiety ewaluacyjnej (za 

pośrednictwem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej) oraz sprawozdań meryto-

rycznych przygotowywanych przez trenerów po przeprowadzeniu bloku zajęć. Planuje się 

przeprowadzenie ankiety w formie elektronicznej przed rozpoczęciem działań oraz po ich 

zakończeniu w celu określenia czy i w jakim zakresie nastąpił przyrost kompetencji uczestni-

ków działań w ramach „NanoDay – dzień z nanonauką i nanotechnologią”. 

 

Na zakończenie przedsięwzięcia przygotowane zostanie sprawozdanie zbiorcze z realizacji 

wszystkich bloków zajęć edukacyjnych. 

 

Ankietę ewaluacyjną oraz wzór sprawozdania merytorycznego trenera znajduje się w części 

8. Załączniki. 
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8. Załączniki 

8.1. Ankieta ewaluacyjna 

Drogi Uczestniku! Niniejsza ankieta służy m. in. lepszemu przygotowaniu kolejnych spotkań dlatego 

zależy nam na Twoich szczerych odpowiedziach. W pytaniach 1 – 5 proszę zaznaczyć kółkiem jedną z 

cyfr 1 – 5, wskazującą w jakim stopniu zgadzasz się ze stwierdzeniem. Poniższa tabela wyjaśnia zna-

czenie cyfr: 

 

5 – zdecydowanie 

zgadzam się 

4 – zgadzam 

się 

3 – nie mam 

zdania 

2 – nie zgadzam 

się 

1 – zdecydowanie nie 

zgadzam się 

 

 

W pytaniach 6 – 8 proszę o odpowiedź w formie zdań i opinii. 

 

Dziękujemy za współpracę. 

 

 

 

 

 

 

 

O WYKŁADZIE 

1. Treść pytań 
zdecydowanie 

zgadzam się 
5 4 3 2 1 

zdecydowanie nie 

zgadzam się 

2.  
zdecydowanie 

zgadzam się 
5 4 3 2 1 

zdecydowanie nie 

zgadzam się 

3.  
zdecydowanie 

zgadzam się 
5 4 3 2 1 

zdecydowanie nie 

zgadzam się 

4.  
zdecydowanie 

zgadzam się 
5 4 3 2 1 

zdecydowanie nie 

zgadzam się 

5.  
zdecydowanie 

zgadzam się 
5 4 3 2 1 

zdecydowanie nie 

zgadzam się 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 
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8.2. Wzór sprawozdania merytorycznego trenera 

 

Miejsce, data 

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne trenera 

 

 

 

Imię i nazwisko trenera 

Nazwa i charakter prowadzonych zajęcia 

 

W dniu (data) w godzinach (od – do) przeprowadziłam/-em w (nazwa szkoły) w.w. zajęcia 

związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „NanoDay – dzień z nanonauką i nanotechnologią”, 

w których uczestniczyło (ile) uczniów (x – dziewcząt, y – chłopców oraz z – osób z niepełno-

sprawnością).  

Zajęcia przebiegły bez przeszkód zgodnie z programem (nazwa programu) i pozwolił na rea-

lizację założonych celów edukacyjnych. 

Podczas zajęć (krótki opis przeprowadzonych działań i ich efektów).  

Lista obecności na zajęciach stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 

 

 

 

(podpis trenera) 

(podpis Kierownika Projektu) 
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8.3. Karty pracy 
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8.4. Karta charakterystyki cieczy ferromagnetycznej 

Sekcja 1 

IDENTYFIKACJA PRODUKTU I FIRMY 

Nazwa handlowa produktu: Ferrofluid z serii EFH 

Nazwa chemiczna: Produkt zastrzeżony 

Wzór chemiczny: Mieszanina 

Rodzina chemiczna: Dyspersja koloidalna 

Istotne zidentyfikowane zastosowanie: zastosowania edukacyjne / badawcze / artystyczne 

Zastosowania odradzane: aplikacje głośnikowe i inne zastosowanie wymagające długiej ży-

wotności 

Nazwa producenta: Ferrotec Corporation 

Importerzy / dystrybutorzy: Ferrotec (USA) Corporation, 33 Constitution Dr., Bedford, NH 

03110, USA 

Numer telefonu: (603) 472–6800 

Telefon alarmowy Numer: +1 (800) 424‑9300 (CHEMTREC - tylko USA) 

+1 (703) 527–3887 (CHEMTREC - międzynarodowy) 

Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa: + 81‐479‐73‐6752 (FERROTEC CORP. - Japo-

nia) 

+ 49‐7022‐9270-0 (FERROTEC GmbH - Niemcy 

 

Sekcja 2 

IDENTYFIKACJA ZAGROŻENIA 

Działanie żrące / drażniące na skórę: Kategoria 2 

Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy: Kategoria 2 

Narządy docelowe: Nie ustalono 

Substancja toksyczna: kategoria 1 

Elementy etykiety GHS, w tym zwroty wskazujące środki ostrożności - 

Piktogram: 

  
Hasło ostrzegawcze: Ostrzeżenie, niebezpieczeństwo 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

H315 Działa drażniąco na skórę 

H319 Powoduje poważne podrażnienie oczu 

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

-Zapobieganie 

P264 Dokładnie umyć po użyciu 
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P273 Unikać uwolnienia do środowiska 

P280 Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. 

-Reakcja 

P301 + P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚROD-

KIEM ZATRUĆ lub lekarzem / lekarzem 

P302 + P352 W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością mydła i wody 

P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 

minut. Jeśli to możliwe i osoba nosi, zdjąć soczewki kontaktowe. Kontynuować płukanie. 

P331: Nie wywołuje wymiotów 

P332 + P313: W przypadku podrażnienia skóry: Zgłosić się pod opiekę lekarza. 

P337 + P313: Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: Zgłosić się pod opiekę lekarza. 

P362 Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. 

P391 Zebrać wyciek 

P501: Zawartość i pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami 

Zawiera: DESTYLATY (PETROLEUM), ŚWIATŁO HYDROTREATED 

Wszelkie zagrożenia, które nie zostały sklasyfikowane lub zidentyfikowane w inny sposób 

podczas procesu klasyfikacji: GHS Klasa 4 Palny 

% mieszanki składającej się ze składnika (składników) o nieznanej toksyczności: Nie dotyczy 

(należy podać jako N / A) 

Klasyfikacja HMIS 

Zagrożenie dla zdrowia: 1 

Przewlekłe zagrożenie dla zdrowia: nie dotyczy 

Palność: 1 

Zagrożenia fizyczne: 0 

Ocena NFPA 

Zagrożenie dla zdrowia: 1 

Ogień: 1 

Zagrożenie reaktywnością: 0 

Możliwy wpływ na zdrowie: 

Wdychanie: Wdychanie mgły olejowej lub oparów w podwyższonych temperaturach może 

powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

Skóra: Potencjalnie drażniący dla skóry 

Oczy: Potencjalnie drażniący dla oczu 

Połknięcie: Brak znaczącego zagrożenia dla zdrowia, jednak aspiracja środka podczas spoży-

cia może powodować utrudnione oddychanie, jak również może skończyć się zgonem.  
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Sekcja 3 

SKŁAD / INFORMACJE O SKŁADNIKACH 

Synonimy: nie dotyczy 

Dokładny skład tej mieszaniny jest zastrzeżoną informacją. 

Pełniejsze ujawnienie zostanie przekazane lekarzowi lub pielęgniarce w przypadku nagłego 

wypadku medycznego. Wszystkie składniki są zarejestrowane w Chemical Abstracts Service 

(CAS). 

Skład Proporcja 

składu % 

(według obję-

tości) 

Dane dotyczące 

limitu ekspozycji 

Dane dotyczące 

toksyczności 

Tlenek żelaza (magnetyt) 3 - 15 Brak danych Brak danych 

Rozpuszczalny w oleju dys-

pergator 

6 - 30 Brak danych Brak danych 

Destylaty (ropa naftowa) 

Światło obrabiane wodorem 

55 - 91 Brak danych Brak danych 

 

Sekcja 4 

PIERWSZA POMOC 

Niezbędne środki, które należy podjąć zgodnie z sytuacją zagrożenia: 

Spożycie: Ten materiał ma minimalną toksyczność, ale płyn aspirowany do płuc podczas spo-

życia może powodować poważne uszkodzenie płuc lub śmierć. Nie wywoływać wymiotów; 

natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej. 

Kontakt z oczami: sprawdź soczewki kontaktowe i wyjmij. Płukać wodą przez co najmniej 15 

minut i skonsultować się z lekarzem. 

Kontakt ze skórą: Umyć mydłem i wodą. 

Wdychanie dymu lub mgły: Przenieść zatrutą osobę na świeże powietrze i udać się do lekarza 

w celu leczenia. Jeśli występują trudności w oddychaniu dostarczyć tlen. W przypadku wdy-

chania mogą wystąpić zawroty głowy lub uduszenie bez specjalnych objawów. 

Najważniejsze objawy / skutki 

Ostre: Nie ustalono 

Opóźniony: Nie ustalono 

Wskazanie natychmiastowej pomocy medycznej i specjalnego leczenia, jeśli to konieczne: ten 

produkt nie powinien powodować znaczących problemów zdrowotnych.  

Informacje dla lekarzy: Ten produkt zawiera środek dyspergujący kwasy tłuszczowe i destyla-

ty (ropa naftowa), hydrorafinowane lekkie. 
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Sekcja 5 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

Odpowiednie środki gaśnicze: CO2, piana, suche chemikalia, zraszanie wodą (zraszanie wodą 

może powodować spienienie) 

Niewłaściwe środki gaśnicze: nie dotyczy 

Szczególne zagrożenia związane z produktami spalania chemicznego: Spalanie może powo-

dować wytwarzanie tlenku węgla i tlenku azotu. Opary zmieszane z powietrzem w temperatu-

rach powyżej temperatury zapłonu mogą być wybuchowe. Opary są cięższe niż powietrze. 

Specjalny sprzęt ochronny i środki ostrożności dla strażaków: Maski oddechowe, jeśli obecny 

jest dym lub opary. 

 

Sekcja 6 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRO-

DOWISKA 

Kroki, które należy podjąć w przypadku uwolnienia lub rozlania materiału 

Indywidualne środki ostrożności: Zdjąć odzież, która mogła zostać zanieczyszczona, dokład-

nie umyć skórę mydłem 

i dużo wody. 

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Usunąć uwolniony płyn. Dodać absorbent 

(piasek, ziemia, trociny) na obszaru rozlania. Po usunięciu, umyj powierzchnię wodą z my-

dłem, aby zmniejszyć ryzyko poślizgnięcia. Jeśli zanieczyszczenie dostało się do wody grun-

towej, zbuduj groblę, aby zatrzymać rozlany płyn, a następnie wyczyść, jak wskazano. Zapo-

biegać rozlaniu się płynu i przedostanie się do ścieków, cieków wodnych lub obszarów nisko 

położonych. 

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania ska-

żenia: Skonsultuj się z federalnymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania zużytych 

produktów naftowych. 

 

Sekcja 7 

OBSŁUGA I PRZECHOWYWANIE 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania: Zwykła ostrożność przy obcho-

dzeniu się z chemikaliami. Po pracy umyć ręce. 

Warunki bezpiecznego przechowywania: Przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu. 

Jeśli przechowywane są duże ilości, należy uziemić pojemnik do przechowywania aby zapo-

biec gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. 

Inne środki ostrożności: Unikać zanieczyszczenia żywności lub wyrobów tytoniowych. Użyt-

kownicy powinni pamiętać, że bardzo mały procent populacji może wykazywać nieoczekiwa-

ne reakcje alergiczne skóry na skądinąd nieszkodliwe produkty przemysłowe, chemikalia i 

surowce. 
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Sekcja 8 

KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

Dopuszczalny limit narażenia OSHA (PEL): Nie ustalono 

ACGIH Próg wartości granicznej (TLV): Nie ustalono 

Wszelkie inne limity narażenia stosowane lub zalecane przez producenta chemikaliów, impor-

tera lub pracodawcę, przygotowanie karty charakterystyki, jeśli jest dostępna: Brak danych 

Stosowne techniczne środki kontroli: Zapewnić odpowiednią wentylację 

Indywidualne środki ochrony / sprzęt: 

Ochrona dróg oddechowych: Nie jest wymagana, chyba że powstają dymy, mgły lub pary. 

Wentylacja: nie jest wymagana specjalna wentylacja. 

Ochrona rąk: Gumowe lub plastikowe rękawice zapobiegające przedłużonemu lub powtarza-

jącemu się kontaktowi ze skórą. 

Ochrona oczu: Okulary ochronne zalecane, jeśli możliwe jest rozprysk. 

Inne wyposażenie ochronne: Fartuch zalecany, ale nie wymagany. 

 

Sekcja 9 

Wygląd: Czarny / brązowy płyn Dolne / górne granice wybuchowości: Nie 

ustalono 

Zapach: Łagodny, słaby Prężność pary (kPa @ 20oC): 0,1 

Próg zapachu: Nie ustalony Gęstość pary (powietrze = 1): 6.4 

pH: nie dotyczy Gęstość: 1,21 - 1,42 g / cm3 

Temperatura topnienia / krzepnięcia (oC): 

Nie ustalono 

Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny 

Temperatura wrzenia (oC): 223 Współczynnik podziału: n-oktanol / woda: 

Brak danych 

Temperatura zapłonu (oC): 95 Temperatura samozapłonu: 215oC 

Szybkość parowania: <0,01 Temperatura rozkładu: Brak danych 

Palność (ciało stałe / gaz): Brak danych Lepkość: 6 - <12 cP 

 

Sekcja 10 

STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

Reaktywność: brak danych 

Stabilność chemiczna: Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania 

Możliwość niebezpiecznych reakcji: Brak danych 

Warunki, których należy unikać (np. wyładowania elektrostatyczne, wstrząsy lub wibracje): 

odparuje, jeśli pozostanie otwarte. Unikaj płomieni, iskry i innych źródeł zapłonu. Trzymać z 

dala od kanałów ściekowych i zbiorników wodnych. 

Materiały niezgodne: Silne utleniacze 

Niebezpieczne produkty rozkładu: W przypadku pożaru, patrz sekcja 5. 
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Sekcja 11 

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

Ostra toksyczność, Doustnie LD50:  

LD50 Doustne - Brak danych 

Wdychanie LC50 

LC50 Wdychanie - Brak danych 

Kontakt przez skórę LD50 

LD50 Przez skórę - Brak danych 

Inne informacje na temat ostrej toksyczności 

Działanie żrące / drażniące na skórę: Może powodować podrażnienie skóry 

Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy: Może powodować podrażnienie 

oczu i / lub błon 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Może powodować podrażnienie dróg 

oddechowych, 

Aspiracja: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może być śmiertelne. Na podsta-

wie właściwości fizyko-chemicznych materiału 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: Brak danych 

Carciongenicity: Brak danych 

IARC: Brak danych 

NTP: brak danych 

OSHA: Brak danych 

Toksyczność reprodukcyjna: Brak danych 

Teratogenność: Brak danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe (globalnie zharmonizowa-

ny system): Brak danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie (globalnie zharmonizowany 

system): Brak danych 

Możliwy wpływ na zdrowie 

Wdychanie: Nieznaczne podrażnienie 

Połknięcie: Może powodować śmierć, jeśli dostanie się do organizmu poprzez połknięci 

Skóra: Nieznaczne podrażnienie 

Oczy: Nieznaczne podrażnienie 

Oznaki i objawy narażenia: objawy, jeśli występują, różnią się w zależności od osoby. Uwa-

żaj na objawy alergii 

reakcja, wysypka lub niewydolność oddechowa. 

Efekty synergiczne: brak danych 

Informacje dodatkowe: nie dotyczy 
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Sekcja 12 

INFORMACJA EKOLOGICZNA 

Ekotoksyczność (toksyczność dla organizmów wodnych i lądowych): Zmienne dane, które 

nie powinny być szkodliwe dla organizmów wodnych 

Trwałość i biodegradowalność: Oczekuje się, że z natury będzie biodegradowalny 

Zdolność do bioakumulacji: Brak danych 

Mobilność w glebie: Brak danych 

Inne szkodliwe skutki: Brak danych 

 

Sekcja 13 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

Produkt: Przestrzegaj wszystkich federalnych, stanowych i lokalnych przepisów dotyczących 

usuwania olejów odpadowych. Wysoka temperatura, spopielanie. 

Nie zrzucaj tego produktu do kanałów ściekowych, na ziemię lub do jakiejkolwiek części 

wód. 

Zanieczyszczone opakowanie: Usunąć jako nieużywany produkt, spalanie w wysokiej tempe-

raturze. 

 

Sekcja 14 

Informacje dotyczące transportu 

DOT (US) 

Klasa zagrożenia: Płyn palny 

Nr ONZ: Nie dotyczy 

Grupa transportowa (pakowanie): III 

Właściwy opis wysyłki luzem: węglowodory, ciecz, N.O.S. 

Prawidłowy opis wysyłki nieobjętej masą: nie jest ograniczony 

Ilość podlegająca zgłoszeniu: brak 

Zanieczyszczenia morskie: Brak odniesienia 

Zagrożenie Wdychaniem Trucizny: Nie dotyczy 

 

IMDG 

Klasa zagrożenia: palny płyn 

Nr ONZ: nie dotyczy 

Grupa pakowania: III 

Prawidłowy opis wysyłki luzem: bez ograniczeń 

Prawidłowy opis wysyłki nieobjętej masą: nie jest ograniczony 

Opis wysyłki ICAO: bez ograniczeń 

Klasa zagrożenia ADR / RID: Bez ograniczeń 
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IATA 

Klasa zagrożenia: GHS Class 4 Palny 

Nr ONZ: nie dotyczy 

Grupa pakowania: III 

Prawidłowy opis wysyłki luzem: bez ograniczeń 

Prawidłowy opis wysyłki nieobjętej masą: nie jest ograniczony 

 

Sekcja 15 

Informacja dotyczące przepisów 

OSHA Hazards: nie dotyczy 

DSL Status: nie dotyczy 

SARA 302 składniki: nie dotyczy 

SARA 313 składniki: nie dotyczy 

 

Composition CAS No. TSCA EINECS OSHA 

Magnetite (Fe3O4) 1309‐38‐2 Registered Registered Registered 

Oil Soluble Dispersant Proprietary Registered Registered Registered 

Distillates (Petroleum) Hydrotrea-

ted Light 

64742‐47‐8 Registered Registered Registered 

 

Powyższe składniki nie zawierają żadnych substancji chemicznych wykazanych w raporcie 

Scetion 313 SARA z 1986r. i 40. CFR z części 372. 

 

Sekcja 16 

Uważamy, że stwierdzenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w niniejszym doku-

mencie są wiarygodne, ale takie są one udzielane bez jakiejkolwiek gwarancji, natychmiasto-

wej bądź pośredniej i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty, 

bezpośrednie lub wynikowe, wynikające z użytkowania. 

Materiał ten nie jest sprzedawany do stosowania w produktach, w przypadku których dłuższy 

kontakt ze skórą lub implantacją w ciele człowieka. Nie ponosimy odpowiedzialności za 

skutki do jakich działanie może doprowadzić.  

RoHS oświadczenie o zgodności: Ten materiał jest zgodny z normami RoHS 

REACH2 oświadczenie o zgodności: Ten materiał jest zgodny z normami REACH2 

Zgodność z GHS zastała uzupełniona przez Ferrotec (USA) Ferrofluids Docemntation Group. 

 

Data sporządzenia: 29/05/2014 

Data ostatniej edycji: 04/11/2015 
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