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Zespół uczniów naszej szkoły pod kierunkiem p. Marzeny Stekiel-Jarząb w składzie 
Tymoteusz Bem, Aleksandra Bajda oraz Paulina Majewska zajął I miejsce w konkursie na 
edukacyjny projekt badawczy pt. "Inteligentne ciecze w kontakcie z syntetycznymi 
włóknami”. 
Organizatorem konkursu było Miasto Wrocław: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Departament 
Edukacji, Biuro Rozwoju Gospodarczego, Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi oraz Rada Programowa Od 
inspiracji do kreacji. 

KONKURS NA EDUKACYJNY PROJEKT BADAWCZY 
Karta uczestnictwa w Konkursie na Edukacyjny Projekt Badawczy 

Szkoła (dane adresowe i 
kontaktowe) 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka 
54-611 Wrocław  ul. Stanisławowska 38-44 
e-mail: sp25@reset2.pl 
telefon: kancelaria 71 783 14 50 
Kontakt: Marzena Stekiel-Jarząb, tel. 663141802, e-mail: 
marzenasj@tlen.pl 

Tytuł projektu Inteligentne ciecze w kontakcie z syntetycznymi włóknami. 

Obszar projektu 
badawczego 

Nauki ścisłe 

Dyscyplina naukowa Chemia 

Umiejętności z zakresu 
przedsiębiorczości 
(trening w czasie 
realizacji projektu) 

Przydatności pomysłu badawczego: możliwość wykorzystania 
ferrofluidu w procesie oczyszczania wody (po praniu w pralce) z 
syntetycznych mikrowłókien (firmy produkujące pralki i filtry do wody). 
Opracowanie projektu filtra do wody opartego na ferrofluidzie. 
Wpływ realizacji projektu na środowisko: metoda oczyszczania 
wody z syntetycznych mikrowłókien szkodliwych dla środowiska 
Wpływ projektu na społeczeństwo: ograniczenie ilości syntetycznych 
mikrowłókien w środowisku, pozytywny wpływ na nasze zdrowie. 

Planowany sposób 
prezentacji wyników 

film, teczka z wynikami badań, kolaż zdjęć 

 

Temat: Inteligentne ciecze w kontakcie z syntetycznymi włóknami. 

Pytanie badawcze: Jaki wpływ ma ferrofluid na włókna syntetyczne powstające 

podczas prania ubrań? 

Hipotezy: Ferrofluid umożliwia usunięcie/pozbycie się włókien syntetycznych 

powstających podczas prania. 

 

Inspiracją do badań  w tym zakresie były artykuły oraz badania naukowe 

opisujące globalny problem działania mikrowłókien syntetycznych na faunę 

rzek, mórz i oceanów.  
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Tworzywa sztuczne uważamy za prawie niezniszczalne. Jednak niedługo po wynalezieniu 

pierwszego syntetycznego polimeru na początku XX wieku odkryliśmy, jak fałszywe jest to 

przekonanie. Po wielu badaniach i analizach środowiskowych grupa naukowców postanowiła 

określić stopień zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi oceanów, odkrywając, że znaczna 

część zanieczyszczenia mikrowłóknami z tworzyw sztucznych pochodzi z prania ubrań. 

Mikrowłókna przedostają się do oceanu przez systemy kanalizacyjne, co stanowi wyzwanie 

dla morskich form życia, ponieważ nieregularne kształty utrudniają ich wydalanie, 

przyczyniając się do zablokowania jelit i zatrucia chemicznego. Mikrowłókna mogą 

przedostawać się do oceanu przez system kanalizacyjny. Sarah Dudas, biolog z Fisheries and 

Oceans Canada, stwierdziła: „Spośród wszystkich znalezionych cząstek plastiku, większość 

pochodzi z tkanin” – maleńkich nitek tkaniny z odzieży wykonanej z nylonu i poliestru. 

Niestety, koszt odzieży i produkcji spowodował, że traktuje się ją jako przedmiot 

jednorazowego użytku, co spowodowało szybko narastający problem odpadów. 

Najważniejszym z tych problemów są mikrowłókna, które oddzielają się od ubrania podczas 

prania.W jednym badaniu zleconym przez producenta odzieży Patagonia wykazano, że kurtka 

syntetyczna może uwalniać do 2,7 gramów mikrowłókien przy każdym praniu. Przeciętnie 

odzież uwalnia 1,7 grama mikrowłókien, podczas gdy starsze kurtki uwalniają dwa razy 

większą ilość. Oczyszczalnie ścieków są w stanie odfiltrować tylko część tego 

zanieczyszczenia, a reszta nieuchronnie się przedostaje do dróg wodnych, ostatecznie trafiając 

do oceanu. Może to mieć również poważne konsekwencje dla ludzi jedzących ryby. 

Naukowcy odkryli, że prawie 25 procent ryb i 33 procent skorupiaków zakupionych na 

targach rybnych w Kalifornii i Indonezji miało w swoich jelitach mikrowłókna. Aby 

rozwiązać ten problem, naukowcy wzywają firmy produkujące pralki do rozważenia dodania 

filtrów do wychwytywania mikrowłókien.  

Anna Sánchez Vidal, główny badacz ze skonsolidowanej grupy badawczej z Uniwersytetu 

Barcelońskiego, we współpracy z University of Plymouth w Wielkiej Brytanii, podkreśla 

wyniki badania, mówiąc: 

„Ostatnie wyniki pokazują przyjmowanie mikroplastików przez różne organizmy i różne 

ekosystemy, ale dokładny wpływ na organizmy nie jest znany. 

Dr Sherri Mason jest ekspertem ds. chemii na Uniwersytecie Stanowym w Nowym Jorku 

Fredonia. Gdy po raz pierwszy sprawdziła wnętrzności ryb z Wielkich Jezior, zaniepokoiła ją 

liczba włókien syntetycznych, które zdawały się „wplatać w przewód pokarmowy”. Jedną z 
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obaw Halden jest to, w jaki sposób te małe cząsteczki plastikowych zanieczyszczeń mogą 

potencjalnie przenikać do tkanek ludzkich i osadzać się w narządach, teoretycznie 

dostarczając toksyczny ładunek przez wiele lat. Niestety, około 60 proc. dzisiejszej odzieży 

zawiera poliester. Globalne zużycie włókien syntetycznych dosłownie eksplodowało: w latach 

2000-2016 wykorzystanie poliestru przez światowy przemysł odzieżowy wzrosło z 8,3 mln 

do 21,3 mln ton rocznie. Mikrowłókna z polaru i odzieży sportowej, wykonanej z materiałów 

syntetycznych są jedną z najważniejszych przyczyn zanieczyszczenia naszych rzek i 

oceanów. Raporty różnych organizacji wskazują, że sytuacja jest na tyle zła, iż „zjadamy 

własne ubrania”. To dość nieapetyczna myśl, ale nie jedyna szkodliwa konsekwencja 

wyrzucania tworzyw sztucznych. Każdego roku około pół miliona ton mikrowłókien z 

odzieży zanieczyszcza nasze oceany. Jest to odpowiednik ponad 50 miliardów plastikowych 

butelek. Liczby te ciągle rosną. Richard Thompson, profesor biologii morskiej na Plymouth 

University sprawdził niedawno dokładnie, ile plastiku wypuszczają nasze pralki. Do węża 

odpływowego przymocował mikrositko i nastawił trzy prania z różnymi załadunkami – każdy 

składał się ze swetrów, wykonanych z innych włókien syntetycznych. Ubrania z poliestru 

generowały już prawie pół miliona włókien, a z akrylu – ponad 700 tys. W normalnych 

warunkach domowych te mikrowłókna wypłynęłyby z pralki, a następnie wraz z pozostałymi 

ściekami gospodarstwa domowego podróżowałyby do oczyszczalni ścieków. Niektóre z 

włókien zostałyby wychwycone podczas oczyszczania, ale inne – ze względu na ich mały 

rozmiar – „uciekłyby” do środowiska. Po pewnym czasie mikrowłókna kończą w morzach i 

oceanach, gdzie zjadają je ryby i owoce morza. Naukowcy z Uniwersytetu Ghent w Belgii 

oszacowali, że przeciętny konsument skorupiaków w tym kraju może spożywać 

oszałamiające 11 tys. sztuk mikroplastików rocznie. 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2  
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KONKURS NA EDUKACYJNY PROJEKT BADAWCZY  

Karta uczestnictwa w Konkursie na Edukacyjny Projekt Badawczy  

Imię i nazwisko ucznia / uczniów   Aleksandra Bajda 
Tymoteusz Bem 
Paulina Majewska 

Szkoła (dane adresowe  i kontaktowe), 
klasa  

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka 
54-611 Wrocław  ul. Stanisławowska 38-44 
e-mail: sp25@reset2.pl 
telefon: kancelaria 71 783 14 50 

Imię i nazwisko opiekuna (dane 
kontaktowe: e – mail i nr tel.)  

Kontakt: Marzena Stekiel-Jarząb, tel. 663141802, e-mail: 
marzenasj@tlen.pl 

Tytuł projektu badawczego   Inteligentne ciecze w kontakcie z syntetycznymi włóknami. 

Obszar projektu badawczego   Nauki ścisłe 

Dyscyplina naukowa Chemia 

Problem badawczy   Jaki wpływ ma ferrofluid na włókna syntetyczne powstające podczas 
prania ubrań? 

Badana hipoteza   Ferrofluid umożliwia usunięcie/pozbycie się włókien syntetycznych 
powstających podczas prania. 

Badania w zakresie nauk matematyczno-
przyrodniczych; opis badań (schemat 
doświadczeń, przyrządy, odczynniki, itp.) 

opis poniżej: str. 4 

Próba badawcza i próba kontrolna (w 
przypadku doświadczeń) 

Próba badawcza: woda + mikrowłókno 
+olej +ferrofluid 
Próba kontrolna: woda + olej + mikrowłókno 

Opracowanie wyników (mogą być w 
formie załącznika)  

Załącznik I: Kolaż_Polar 
Załącznik II: Kolaż_Poliester 
Załącznik III: Kolaż_wizyta w laboratorium 
Załącznik IV: Kolaż_Poliarylonitryl 
Załącznik V: Film_nasz projekt 
Załączniki VI-X- projekt filtra do pralki oparty na ferrofluidzie  
Opis badania dodatkowego: str. 15 
 
Film z wizyty w laboratorium: otrzymywanie ferrofluidu 
link: 
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https://

drive.google.com/file/d/1x_848tge-7-

MvniFfrWNk7LJUUbEHG9O/view?usp%3Ddrive_web&followup=https://drive.google.com/file/d

/1x_848tge-7-MvniFfrWNk7LJUUbEHG9O/view?usp%3Ddrive_web 

WSZYSTKIE POWYŻSZE MATERIAŁY ZNAJDUJĄ SIĘ NA DOŁĄCZONYM 
PENDRIVIE 

Wnioski płynące z badań   Dodanie ferrofluidu wpływa na włókna syntetyczne. Ferrofluid umożliwia 
usunięcie/pozbycie się mikrowłókien syntetycznych powstających 
podczas prania. 

Własne refleksje, spostrzeżenia, uwagi 
badawcze 

opis poniżej: str.  6 

Sposób prezentacji wyników;  
warunki aranżacji przestrzeni 

Film, wykonanie eksperymentu z ferrofluidem na miejscu 

SCHEMAT DOŚWIADCZEŃ:  
 
1. Sprzęt, odczynniki i materiały 

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/file/d/1x_848tge-7-MvniFfrWNk7LJUUbEHG9O/view?usp%3Ddrive_web&followup=https://drive.google.com/file/d/1x_848tge-7-MvniFfrWNk7LJUUbEHG9O/view?usp%3Ddrive_web
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/file/d/1x_848tge-7-MvniFfrWNk7LJUUbEHG9O/view?usp%3Ddrive_web&followup=https://drive.google.com/file/d/1x_848tge-7-MvniFfrWNk7LJUUbEHG9O/view?usp%3Ddrive_web
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/file/d/1x_848tge-7-MvniFfrWNk7LJUUbEHG9O/view?usp%3Ddrive_web&followup=https://drive.google.com/file/d/1x_848tge-7-MvniFfrWNk7LJUUbEHG9O/view?usp%3Ddrive_web
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/file/d/1x_848tge-7-MvniFfrWNk7LJUUbEHG9O/view?usp%3Ddrive_web&followup=https://drive.google.com/file/d/1x_848tge-7-MvniFfrWNk7LJUUbEHG9O/view?usp%3Ddrive_web
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SPRZĘT ODCZYNNIKI MATERIAŁY 

zlewka (600 ml) ciepła woda z kranu dzianina wykonana z PET 

słoiki (0,25 l) szerokie olej jadalny włókna poliakrylonitrylowe (PAN) 

szalki petriego, szklane ferrofluid włókna poliestrowe (wykonane z PET) 

strzykawki (2ml)  włókna poliamidowe (nylon) 

bagietka szklana   

maszynka elektryczna 
do czyszczenia swetrów 

  

magnes neodymowy   

nawilżone chusteczki   

woreczek spożywczy   

 
Ferrofluid został otrzymany czterema metodami, które zostały opisane w 
załączniku_a. 

 
2. Opis wykonania  
 
Doświadczenie zostało wykonane w warunkach szkolnych. Drobiny mikrowłókien 
pobrano z odzieży, przy użyciu m.in. maszynki elektrycznej do oczyszczania 
zmechaconych swetrów.  

 
Rodzaj odzieży Rodzaj 

mikrowłókna 
Próba badawcza Próba kontrolna 

1. Polar dzianina wykonana 
z PET 

woda + 
mikrowłókno 
+olej +ferrofluid 

woda + olej + 
mikrowłókno 

2. Sweter  
 

włókna 
poliakrylonitrylowe 
(PAN) 

woda + 
mikrowłókno 
+olej +ferrofluid 

woda + olej + 
mikrowłókno 

3. Firanka włókna poliestrowe 
(wykonane z PET) 

woda + 
mikrowłókno 
+olej +ferrofluid 

woda + olej + 
mikrowłókno 

4. Rajstopy  
Kurtka sportowa 

włókna 
poliamidowe 
(nylon)  

woda + 
mikrowłókno 
+olej + ferrofluid 

woda + olej + 
mikrowłókno 

 
Do zlewki wlano ciepłą wodę oraz przygotowano osiem słoików o pojemności 0,25 l z 

szerokim otworem. Do słoików wlano wodę do ¼ objętości, następnie do dwóch z 

nich wprowadzono włókna wykonane z PET, do kolejnych dwóch włókna 

poliakrylonitrylowe, do następnych włókna poliestrowe i do ostatnich dwóch 

poliamidowe. Do każdego słoika wlano łyżkę stołową oleju jadalnego. Następnie 

energicznie wymieszano bagietką zawartość słoików. Kolejno cztery słoiki 

odstawiono, jako próby kontrolne, a do pozostałych dodano strzykawką 0,5ml 

ferrofluidu. Zawartość słoików energicznie wymieszano. W ostatnim kroku 
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wprowadzono magnes neodymowy (owinięty chusteczką) do słoików z ferrofluidem i 

wyciągnięto nim zawiesinę ferrofluidu z drobinami włókien oraz olejem. Chusteczki z 

materiałem badawczym odinolowano, pozostawiono do wyschnięcia i dołączono jako  

materiał poglądowy. 

Badanie powtórzono czterokrotnie, również w warunkach domowych.  
 
OPRACOWANIE WYNIKÓW:  
 
Po dodaniu oleju do wody z poszczególnymi mikrowłóknami, olej związał, ze sobą 

mikrowłókna, które przyczepiły się do niego ze względu na apolarność obu 

substancji. Następnie po dodaniu ferrofluidu wychwycił on mikrowłókna z olejem.  

Kolejno wprowadzono magnes nedoymowy (owinięty wilgotną chusteczką lub 

woreczkiem spożywczym), który przyciągnął ferrodluid wraz z wyłapanym olejem 

oraz mikrowłóknami. Na chusteczkach można było zauważyć czarną plamę 

(wsiąknięty w chusteczkę ferrofluid) oraz badane wcześniej mikrowłókna.  

 

WNIOSKI PŁYNĄCE Z DOŚWIADCZEŃ: 

Dodanie ferrofluidu wpływa na włókna syntetyczne. Ferrofluid umożliwia 

usunięcie/pozbycie się mikrowłókien syntetycznych powstających podczas prania 

 

Własne refleksje, spostrzeżenia, uwagi badawcze: 

Tematem naszego projektu na początku miał być wpływ cieczy magnetycznej - 

ferrofluidu na mikroplastik, który znajduje się w kosmetykach, zbiornikach wodnych, 

opakowaniach itp. My zajęliśmy się wyłapywaniem mikroplastiku z pralek, co robione 

na większą skalę przynosi same korzyści. Pierwszym krokiem do sukcesu było samo 

otrzymanie ferrofluidu. Próba nr 1 nie zakończyła się sukcesem, ale nie poddaliśmy 

się i w końcu uzyskaliśmy w domowych i szkolnych warunkach efekt idealny. 

Mikroplastik otrzymaliśmy ścierając pilniczkiem różne tworzywa, jak butelki czy 

strzykawki po szczoteczki do zębów. Po dodaniu mikroplastiku do ciepłej wody oraz 

wymieszaniu go z odrobina oleju, który ma na celu jej dokładniejsze wyłapanie go z 

wody oraz naszej cieczy magnetycznej i wsadzenie do środka magnesu 

neodymowego owiniętego mokrą chusteczką otrzymaliśmy wymarzony efekt i już po 

pierwszej próbie byliśmy zadowoleni lecz nie poprzestaliśmy na tym i sprawdziliśmy, 

czy tak samo dobrze jak drobne kawałki plastiku ferrofluid będzie wyłapywał włókna 

syntetyczne. Tak też się stało, a widok jest naprawdę satysfakcjonujący. Nasze 
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doświadczenia mają na celu chociaż minimalne powstrzymanie zanieczyszczania 

środowiska oraz mają dużo plusów pod względem higienicznym. Opracowany przez 

nas prototyp filtra wkładanego do pralki w składzie z ferrofluidem ma za zadanie 

pozbyć się z niej zbędnego mikroplastiku i innych drobnych zanieczyszczeń, które 

inaczej trafiłyby do rzek. Osobiście uważam projekt za bardzo udany. Wiele się 

nauczyłam i dostałam możliwość łączenia nauki z zabawą. Podsumowując- czas 

poświęcony na badania nie był czasem straconym i sądzę, że to świetnie, że 

powstają takie konkursy i organizacje, które pozwalają młodzieży się rozwijać i 

jednocześnie robić coś dobrego dla nauki i środowiska. 

Załącznik_a 

Ferrofluid otrzymaliśmy czterema metodami. Do ferrofluidu dodaliśmy środek 

powierzchniowo czynny, aby zapobiec procesowi aglomeracji i sedymentacji. 

Ferrofluid jest cieczą inteligentną, gdyż ma możliwość zmian postaciowych pod 

wpływem pola magnetycznego. Ferrofluid składa się z cząstek ferromagnetycznych 

Każdy ferrofluid składa się z pewnych podstawowych elementów - cieczy nośnej, 

w której są rozproszone mikroskopijne cząstki substancji magnetycznie aktywnej, 

oraz z  surfaktanta. 

OTRZYMYWANIE FERROFLUIDU 
 

Na zajęciach szkolnych oraz w warunkach domowych otrzymaliśmy ferrofluid trzema 

metodami: 

1. Metoda pierwsza polegała na użyciu: 

a) wełny stalowej 

b) oleju roślinnego lub oliwy z oliwek 

c) płynu do mycia naczyń 

Doświadczenie zostało kilkakrotnie przeprowadzone w warunkach domowych i 

szkolnych. Do szklanego pojemnika wprowadzono wełnę stalową, którą następnie 

podpalono zapalniczką, wywołując  efekt spalania części żelaznych zawartych w 

wełnie. Następnie przetarto wełnę przez metalowe sitko, w wyniku czego powstał 

tlenek żelaza. Następnie wprowadzono do niego olej roślinny i małą ilość płynu do 

mycia naczyń. Kolejno wymieszano.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Surfaktanty
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2. Druga metoda polegała na użyciu: 

a) taśm magnetofonowych 

b) acetonu 

c) oleju spożywczego 

d) płyn do mycia naczyń 

e) magnez neodymowy 

Doświadczenie wykonano w warunkach domowych. Usunięto taśmy z obudowy 

kaset i umieszczono je w pojemniku wypełnionym acetonem, odczekano kilka godzin. 

Po tym czasie owinięto magnes neodymowy papierem śniadaniowym i zebrano 

tlenek żelaza, który w tym czasie zdążył oddzielić się od taśm. Dzięki zastosowaniu 

papieru łatwiej było oddzielić proszek od magnezu. Proces namaczania powtórzono 

dwa razy, w celu lepszego wykorzystania taśm. Następnie każdy ml tlenku żelaza 

(proszek z taśm) zmieszano z 1/3 ml oleju kuchennego oraz płynem do mycia naczyń 

i niewielką ilością wody.  

3. Trzecia metoda polegała na użyciu: 

a. tonera do drukarek laserowych 

b. nafty (mógł być również olej silnikowy) 

c. oliwa z oliwek (mógł być kwas oleinowy lub kwasek cytrynowy) 

d. amoniak domowy (do wypieków) 

Doświadczenie zostało wykonane w warunkach domowych, na indukcyjnej kuchence 

elektrycznej z wyciągiem i pochłaniaczem. Do metalowego pojemnika wprowadzono 

150 ml amoniaku domowego, a następnie dodano 3 łyżki tonera. Mieszaninę 

podgrzano do wrzenia i dodano oliwę z oliwek. W wyniku reakcji wytworzył się 

amoniak (kwas oleinowy reaguje z amoniakiem tworząc oleinian amonu, ciepło 

powoduje, że jon oleinowy wchodzi do mieszaniny podczas gdy amoniak ucieka w 

postaci gazu). Następnie dodano 100 ml nafty. Koleino mieszaninę ostudzono i zlano 

pozostałą na niej wodę.  

 

 

4. Otrzymywanie ferrofluidu w laboratorium (film z wizyty w załączeniu: 

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/file/d/

1x_848tge-7-

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/file/d/1x_848tge-7-MvniFfrWNk7LJUUbEHG9O/view?usp%3Ddrive_web&followup=https://drive.google.com/file/d/1x_848tge-7-MvniFfrWNk7LJUUbEHG9O/view?usp%3Ddrive_web
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/file/d/1x_848tge-7-MvniFfrWNk7LJUUbEHG9O/view?usp%3Ddrive_web&followup=https://drive.google.com/file/d/1x_848tge-7-MvniFfrWNk7LJUUbEHG9O/view?usp%3Ddrive_web
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MvniFfrWNk7LJUUbEHG9O/view?usp%3Ddrive_web&followup=https://drive.google.com/file/d/1x_848tge-7-

MvniFfrWNk7LJUUbEHG9O/view?usp%3Ddrive_web 

Potrzebne substancje: 

• chlorek żelaza(III) FeCl3, 
• chlorek żelaza(II) FeCl2, 
• woda amoniakalna NH3 aq 10%, 
• kwas oleinowy C18H34O2, 
• nafta. 

Ostrzeżenie: Chlorek żelaza(III) jest toksyczny, a roztwór chlorku żelaza(II) jest silnie 
żrący. Nafta jest łatwopalna, należy zachować ostrożność podczas pracy z otwartym 
ogniem. Amoniak ulatniający się z wody amoniakalnej drażni błony śluzowe, a w 
większych stężeniach jest trujący - doświadczenie należy wykonywać pod dygesto-
rium lub na zewnątrz.  

Sposób wykonania: 

1) Najpierw trzeba przygotować odpowiednie roztwory chlorków żelaza: 

• 20cm3 1,5M chlorku żelaza(III) FeCl3 w wodzie destylowanej, 
• 20cm3 0,75M chlorku żelaza(II) FeCl2 w wodzie destylowanej. 

Chlorek żelaza(II) jest bardzo nietrwały w roztworze i z łatwością ulega utlenieniu pod 
wpływem tlenu atmosferycznego, dlatego należy go przygotowywać zawsze na 
świeżo. Zastępczo można też użyć odpowiedniej ilości bardziej odpornej na utlenia-
nie soli Mohra, czyli disiarczanu(VI) diamonu i żelaza(II) (NH4)2SO4·FeSO4. 

2) Oba roztwory należy zmieszać razem. Tak powstałą mieszaninę następnie 
dodaje się powoli porcjami do 150 cm3 wody amoniakalnej o stężeniu 10%, za 
każdym razem energicznie mieszając.            
 

Zachodzi silnie egzotermiczna reakcja - z powodu 
wzrostu temperatury z roztworu mogą się uwalniać 
duże ilości drażniącego amoniaku! Jednocześnie 
można zauważyć wytrącenie dużych ilości czarnego 
osadu.Powstały osad składa się mikroskopijnych 
cząstek niestechiometrycznego tlenku żelaza(II) 
diżelaza(III) Fe3O4.  
 
 

 
 
 

3) Po dodaniu całej objętości roztworu chlorków, do zawiesiny 
wprowadzamy 5cm3 kwasu oleinowego C18H34O2, ciągle ener-
gicznie mieszając. Powstałą mieszaninę należy następnie pod-
grzać do delikatnego wrzenia. 

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/file/d/1x_848tge-7-MvniFfrWNk7LJUUbEHG9O/view?usp%3Ddrive_web&followup=https://drive.google.com/file/d/1x_848tge-7-MvniFfrWNk7LJUUbEHG9O/view?usp%3Ddrive_web
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/file/d/1x_848tge-7-MvniFfrWNk7LJUUbEHG9O/view?usp%3Ddrive_web&followup=https://drive.google.com/file/d/1x_848tge-7-MvniFfrWNk7LJUUbEHG9O/view?usp%3Ddrive_web
https://weirdscience.eu/images/9/9f9ca7965f5190260c3ed520c6576744.jpeg.html
https://weirdscience.eu/images/c/c85c3c623b3319d1e77761ccc04ce7c1.jpeg.html
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Ogrzewanie należy prowadzić tak długo, aż przestanie być wyczuwalny zapach amo-
niaku. W tym czasie dochodzi do rozkładu powstałego uprzednio oleinianu amonu, 
a uwolnione jony oleinianowe opłaszczają cząstki magnetytu, chroniąc je przed 
łączeniem się w większe agregaty. 

4) Ostatnim etapem przygotowywania ferrofluidu 
jest zawieszenie cząstek magnetytu w nafcie, 
jako cieczy nośnej. W tym celu do schłodzonej 
mieszaniny dolewamy 100 cm3 nafty 
i wytrząsamy przez kilka minut. Kwas oleinowy 
lepiej rozpuszcza się w nafcie niż w wodzie, 
dzięki czemu cząstki magnetytu migrują do fazy 
organicznej. Po rozdzieleniu faz wystarczy 
zebrać górną, złożoną z nafty, oraz zawieszo-
nych w niej, opłaszczonych oleinianem cząstek magnetycznych. Ferrofluid jest 
gotowy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Załącznik nr 3 

https://weirdscience.eu/images/e/e185a44010902d07db422014d40c256f.jpeg.html
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Sprawozdanie z realizacji projektu – opis aspektów 

ekonomicznych oraz nabytych umiejętności 

przedsiębiorczych. 

Oszacowanie kosztów i zestawienie ich z kosztami realnie 

poniesionymi 

Produkt Szacowana kwota Ostatecznie 
poniesiona kwota 

Uzyskane zniżki Ilość 

Wełna stalowa 40 zł 80 zł - 2 

Nafta 20 zł 20 zł - 1 

Amoniak 10 zł 10 zł - 2 

Toner 
magnetyczny 

40 zł (zasoby 
szkolne) 

60 zł 10 zł 1 

Atrament 
magnetyczny 

190,50 złotych 160 złotych 30,50 złotych 0,5 kg 

Olej 12,99 złotych 12,99 złotych - 500 ml 

Szalka petriego 10,56 złotych 10,56 złotych - 10 sztuk 

Strzykawka 8 złotych 7 złotych 1 złoty 4 sztuki 

Rękawiczki 
lateksowe 

25,99 złotych 20 złotych 5,99 złotych 100 sztuk 
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OSZACOWANIE PRZYDATNOŚCI POMYSŁU 

BADAWCZEGO-WSKAZANIE POTENCJALNYCH 

ODBIORCÓW: 

Odbiorcami naszego projektu badawczego mogą być: 

1. Wszyscy użytkownicy i producenci pralek, którym bliska jest ekologia, dbanie 

o własne zdrowie i środowisko naturalne.  

2. Oczyszczalnie ścieków, które mogłyby przy pomocy ferrofluidu ograniczyć lub 

wyeliminować mikrowłókna syntetyczne z wody, która jest uzyskiwana w 

wyniku oczyszczania ścieków. 

3. Rząd, któremu powinno zależeć, aby dbać o środowisko i o ludzi, którzy żyją 

w kraju.  

Oszacowanie przydatności: 

Ad. 1 

Aktualnie coraz więcej osób jest świadomych jak nasz świat jest 

zanieczyszczony. Świadomość szkodliwości mikrowłókien syntetycznych, które 

stosowane są do produkcji bardzo wielu ubrań jest coraz większa. Uważamy, że 

producenci pralek powinni zainteresować się ferrofluidem, aby wspierać działania 

ekologiczne oraz aby pokazać, że ich firmy są proekologiczne.  

Ad.2 

Gdyby oczyszczalnie zaczęły wyłapywać mikrowłókna syntetyczne nie trafiłyby 

one wtedy do gleby, wody, powietrza w tak dużej skali jak to się dzieje aktualnie.  

Ad.3 

Wprowadzenie obowiązku ograniczania mikrowłókien syntetycznych w produkcji 

ubrań i wprowadzenia ich limitów w produktach, niewątpliwie zmusiłoby firmy do 

ich eliminacji. W takiej sytuacji nasze badania nad właściwościami ferrofluidu 

mogłyby rozwiązać problemy związane z mikrowłóknami. 

SUGESTIE, CO DO ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PROJEKTU 

PRZY REALIZACJI NA WIĘKSZĄ SKALĘ (WDROŻENIE): 

 

1. Głównym źródłem finansowania projektu mogłyby być pieniądze z budżetu 

państwa oraz ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na działania 

ekologiczne. Problem zalewającego nas mikroplastiku, w tym mikrowłókien 

syntetycznych już dziś zwraca uwagę rządów. 

2.  Kolejne źródła finansowania projektu mogłyby pochodzić z budżetu 

poszczególnych firm, które chciałyby ograniczyć ilość mikrowłókien 

syntetycznych ze środowisku. 
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PROPOZYCJA PRZEKAZU REKLAMOWEGO-CO 

WYRÓŻNIA PROJEKT WŚRÓD INNYCH, DLACZEGO 

UŻYTKOWNIK POWINNIEN SKORZYSTAĆ Z TEGO 

PROJEKTU, CO POTENCJALNY UŻYTKOWNIK ZYSKA 

KORZYSTAJĄC Z WYNIKÓW PROJEKTU: 

1. Głównym przekazem reklamowym powinna być ekologia oraz zwrócenie 

uwagi ludzi na negatywne skutki wpływu mikrowłókien syntetycznych na 

zdrowie, rozwój i życie człowieka oraz na środowisko. 

2. Użytkownik powinien skorzystać z tego projektu, ponieważ wykorzystywanie 

ferrofluidu umożliwi ograniczenie lub wyeliminowanie mikrowłókien z 

środowiska i z naszego życia, co spowoduje, że nasze życie stanie się 

zdrowsze. 

3. Korzystając ze wskazanych przez nas właściwości ferrofluidu, użytkownik 

zyska możliwość zminimalizowania ilości mikrowłókien syntetycznych z gleby, 

oceanów, mórz, jezior, rzek, wody pitnej oraz z wykorzystywanych przez ludzi 

produktów. 

4. Łatwość uzyskania ferrofluidu sprawia, że wszyscy użytkownicy mogą sami 

dbać o środowisko nie zostawiając tego tylko większym firmą czy rządowi.  

Kompletowanie zespołu 

We wstępnym etapie prac projektowych skompletowany został zespół. Członkowie 
zespołu wybrani zostali z uczniów klasy 7B. Są to uczniowie uzdolnieni w 
przedmiotach ścisłych i chętni do pracy w projekcie. Prace nadzoruje i porządkuje 
nauczycielka matematyki i informatyki. Nie został wybrany lider grupy. Wszyscy 
członkowie pracują na takich samych zasadach wspólnie się wspierając i 
uzupełniając w działaniach. Większość prac wykonywana była wspólnie. Często 
pracowaliśmy na zasadzie burzy mózgu. Podział zadaniach był sprawiedliwy i 
zgodny z predyspozycjami członków. 

 

Oszacowanie wpływu projektu na całe 
społeczeństwo (indywidualnie). 

Szacujemy, że wykorzystanie naszego projekt będzie miało zasięg globalny i 
wpłynie pozytywnie na poprawę warunków życia i zdrowia wszystkich członków 
społeczeństwa. Coraz więcej osób jest świadomych jak nasz świat jest 
zanieczyszczony. Świadomość szkodliwości mikrowłókien syntetycznych, które 
stosowane są do produkcji wielu ubrań jest coraz większa. Powinno nam wszystkim 
zależeć na zdrowiu. Dlatego uważamy, że nasz projekt idealnie wpisuje się w 
aktualne potrzeby i pozwoli nam żyć w zdrowszym środowisku 
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Aspekty ekonomiczne  

1. Wkład czasowy był wystarczający, aby wykonać niezbędne eksperymenty. 

Raz w tygodniu przez około 5 miesięcy spotykaliśmy się po lekcjach oraz 

udaliśmy się na kilkugodzinne wyjście do profesjonalnego laboratorium. 

2. Projekt jest przydatny i można wykorzystywać go w domu, ale pracując nad 

nim braliśmy pod uwagę jego wykorzystanie w większych firmach i zakładach 

przemysłowych. 

3. Wśród innych projektów wyróżniają go koszty, które w porównaniu z efektami 

jakie przynosi są niewielkie. Wszystko wychodzi taniej, jeśli kupuje się lub 

otrzymuje konkretne substancje w większych ilościach, ponieważ pozytywne 

skutki jego działania są warte takich pieniędzy. 

4. Harmonogram działań nie jest skomplikowany. Wszystkie kroki są przejrzyste i 

łatwe w wykonaniu, szczególnie gdy zostanie opracowana maszyna, która 

będzie produkowała filtry naszego projektu w profesjonalny sposób.  

5. Wyniki projektu mają w przyszłości duże możliwości. Są one dobre dla 

środowiska i sprawiają, że poziom jego zanieczyszczenia ma szanse zmaleć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 15 

 

Opis badania dodatkowego 

Wykonano również badanie oddziaływania między ferrofluidem, olejem oraz ludzkim 

naskórkiem. Pracę rozpoczęto od ponownego napełnienia 2 słoików ciepłą wodą z 

kranu. Do wody dodano naskórek pozyskany od jednego z uczniów, po oczyszczeniu 

paznokci. Następnie wlano 1 ml oleju, energicznie mieszano. Z szalki petriego 

pobrano ferrofluid i dodano go do mieszaniny. W ostatnim kroku wprowadzono 

magnes neodymowy owinięty nawilżoną chusteczką. Chusteczkę z materiałem 

badawczym odizolowano, pozostawiono do wyschnięcia i dołączono jako materiał 

poglądowy. 

SPRZĘT ODCZYNNIKI 
 

MATERIAŁY 
 

zlewka (600 ml)  ciepła woda z kranu  ludzki naskórek z paznokci 

słoiki (0,25 l) szerokie 
   

olej jadalny 
    

szalka petriego, szklana 
   

ferrofluid 
    

strzykawka (2ml) 
   

magnes neodymowy 
    

bagietka szklana 
     

nawilżone chusteczki 
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OPIS MATERIAŁU POGLĄDOWEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p 
Opis materiału poglądowego powstałego po 
przeprowadzeniu części eksperymentalnej projektu 

1. 
 
ferrofluid  z dzianiną wykonaną z PET  
 

2. 
 
ferrofluid z włóknami poliamidowymi (nylon) 
 

3. 
 
ferrofluid z włóknami  poliestrowymi  
 

4. 
 
ferrofluid z włóknami  poliakrylonitrylowymi (PAN) 
 

5. 
 
ferrofluid z włóknami poliamidowymi (nylon) (2 próbka) 
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FILTR DO WODY OPARTY NA FERROFLUIDZIE 

OPIS DZIAŁANIA FILTRA 

1. Woda z mikrowłóknami po praniu trafia do rury odprowadzającej, a 
następnie do filtra 

2. Wstępnie woda czyszczona jest siatką filtracyjną z większych 
zanieczyszczeń 

3. Częściowo oczyszczona woda trafia do wewnątrz filtra 
4. Ferrofluid umieszczony w urządzeniu zbiera mikrowłókna  
5. Oczyszczona z zanieczyszczeń woda trafia do syfonu, a następnie płynie 

do kanalizacji. 
 

PROJEKT FILTRA 

Filtr został zaprojektowany z myślą o oczyszczaniu środowiska z 

mikrowłókien. Filtr działa dzięki umieszczonemu na magnesie 

neodymowym wewnątrz filtra ferrofluidzie. Woda przepływając przez filtr 

pozostawia na nim mikrowłókna powstałe podczas prania.  

 

 

Na rysunku przedstawiony jest filtr zbudowany z pręta neodymowego, 

obudowy, kabla odprowadzającego, syfonu oraz siatki filtracyjnej. 
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Aby obejrzeć filtr w wersji 3-d należy otworzyć plik w programie 

Acrobat Reader, i należy włączyć funkcję wyświetlanie w 3-D (opcja 

zawsze zaufaj temu dokumentowi) i następnie dwa razy kliknąć w 

obszarze programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


