
A kémiai technológiai fejezetek tanításának
és tanulásának megkönnyítése

A korszerű középiskolai kémiaoktatás merőben különbözik a régitől. Ez a különb-
ség abban is megmutatkozik, hogy ma már nemcsak elméleti kémiát tanítunk, hanem
nagy súlyt helyezünk arra is, hogy a kémia törvényeinek gyakorlati alkalmazását is
megismertessük tanítványainkkal. A kémia tanításának ez a módja nagyon hasznosnak
bizonyult. így a tanulók jól láthatják azt, hogy a kémia nemcsak elvont törvényekből,
nemcsak a sokat emlegetett képletekből áll, hanem megtudhatják azt is, hogyan tör-
ténik a kémia törvényeinek hasznosítása, hogyan születnek a képletek és egyenletek
nyomán a gyártási eljárások, majd ennek eredményeként milyen meggondolásokkal
épülnek fel azok a kémiai vonatkozású gyáróriások, amelyek a termelést és ezzel együtt
életünk kényelmét szolgálják. A kémiának az a része, amely a nyersanyagok kémiai
átalakításának ipari megvalósításával foglalkozik a kémiai technológia.

Az elméleti kémia tanításával kapcsolatosan iskolánkban különösebb nehézség
nincs. Hiányzik ugyan nagyon egy jól felszerelt kémiai előadó, de nagyon jól felsze-
relt kémiai szertárunk van, és ez is egyik biztosítéka a megfelelő tanításnak. A tech-
nológiai fejezetek tárgyalása azonban már távolról sem ilyen egyszerűen megoldható
feladat.

A technológiai fejezetek tanításánál a leghelyesebb természetesen az lenne, ha
minden gyártási eljárást a helyszínen, tehát magában az üzemben tanulmányozhatná-
nak a tanulók. De ez több okból is megvalósíthatatlan. Az üzemlátogatás sok időt
igénybevevő tanítási mód, és miatta más tárgyak óráinak kellene elmaradnia. Nagy
nehézséget jelent az is, hogy egyes, ilyen szempontból fontos gyárak iskolánktól nagyon
távol vannak. De az üzemeknek is nagyon megterhelő a sok látogatás. Ha a Tiszamenti
Vegyiműveket minden Szolnok megyei középiskola első o^tiüvni mcplátngntnák - ebben
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az osztályban tanulják a kénsavgyártást -, úgy csak ez maga évi legkevesebb 60-70
látogatást jelentene. Pedig nemcsak Szolnok megyeiek keresik fel a Tiszamenti Vegyi-
műveket.

Legtöbb iskolában rajzok segítségével, éspedig vagy a tanár által felvetett táblai
rajzok útján, vagy gondosan elkészített, kellő nagyságúra megrajzolt faliábrák felhasz-
nálásával könnyítik meg a kartársak a technológiai vonatkozású anyagrészek meg-
értetését tanítványaikkal. Nem könnyű feladat ez, mert a rajz síkbeli ábrázolás lévén,
nem adhat mindig reális képet. Gondoljunk csak például a hőkicserélő rajz útján
való megtanítására. Mi ennél egy jobb megoldást akartunk alkalmazni, és sikerült is
megfelelő megoldást találnunk. Alapos megfontolások után arra az eredményre jutot-
tunk, hogy legmegfelelőbben és legcélravezetőbben akkor járunk el, ha a gyártási
eljárásokat makettek segítségével tanítjuk meg.

Ha egy új épületet terveznek, gyakran halljuk azt, hogy felépítés előtt elkészítet-
ték annak makettjét. Mi a makett egy lakóépületnél? Olyan fémből, fából, üvegből,
műanyagból stb. elkészített valami, amely híven utánozza a megtervezett épületnek
a formáját, beosztását, stb., de kicsisége és anyaga miatt magának az épületnek a célját
nem szolgálhatja. Az üzemek makettjénél is ugyanez a helyzet. A makettek lehetőleg
híven utánozzák az eredeti üzemet, de anyaguk, kicsiségük miatt magára a gyártásra
nem lehetnek alkalmasak. A makettek csak akkor szolgálják igazi céljukat, ha nagy
vonásokban szerkezetileg hasonlítanak az eredeti berendezésekhez, és vagy tökélete-
sen átlátszóak, vagy pedig könnyen és gyorsan szétszedhetőek, ill. összerakhatóak.
Nagyon jó és szükséges az is, hogy kellő masszivitással rendelkezzenek. Hasznos ugyan-
is, ha ezek a tárgyak a tanulók kezébe kerülhetnek. így a tanulmányozás sokkal célra-
vezetőbb a gyártás elvének megismerése szempontjából.

A mi gimnáziumunk jelenleg tíz makettel rendelkezik már. Kivitelezésüknél na-
gyon ügyeltünk arra, hogy esztétikai szempontból kifogástalanok legyenek. Arra is
gondoltunk megtervezésüknél, hogy a gyártásnak ne csak egyetlen lépését mutassák
be, hanem a gyártás menetének összes lényeges berendelését. A~t reméltük ê yel
a megoldással, hogy így sok bonyolultabb folyamat (pl. a már említett hőkicscélő
elve is) a tanulók számára egyszerűbb és könnyebben megérthető lesz.

Az elektrolizáló kád A kénsavgyártás

Makettjeinket kémiatanításunkban több éve használjuk már, és a hozzáfűzött
reményeinket beváltották. A tanítás is és a tanulás is könnyebb segítségükkel, mert
a tanulók sokkal gyorsabban megértik a lényeget. Tapasztalatarik szerint <azók a tanu-
lók, akik makettek segítségével tanulták meg a gyártási folyamatokat, üzemlátoga-
táskor sokkal jobban tudják az egyes gyári berendezéseket azonosítani a tanultakkal,
mint azok a tanulók, akik csak rajz után szerezték meg ismereteiket. Ez is bizonyítja
a makettek jó használhatóságát.
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Hangsúlyozni szeretném azonban azt, hogy a makett soha nem pótolhatja az
eredeti üzemet. A helyes és reális kép csakis az üzemben kapható meg. Ezért szük-
séges az, hogy az üzemlátogatási lehetőségeket mindig használjuk fel. Nagyon alkal-
masak erre a több napos tanulmányi kirándulások is, a szakköri foglalkozások is,
és az esetleg délután megszervezett üzemlátogatások. Gimnáziumi tanulmányai alatt
minden tanítványunknak néhány üzemet látnia kell.

Az ide mellékelt képeken a sósavgyártás, a kénsavgyártás, a dobszűrő, az elek-
trolizáló kád, a nagyolvasztó, a Bessemer konverter, a Siemens-Martin kemence és
a frakcionálótorony makettjét mutatjuk be.

A sósavgyártás A vasgyártás

Az eddigi eredményeinkkel természetcsen nem vagyunk megelégedve. Nincs még
makettünk a salétromsavgyártásról, a timföldgyártásról, az alkohol nagyüzemi előál-
lításáról stb. A kémia tanítását és tanítványaink kémia tanulását tovább könnyítené
a további a további modellek készítése, amelyhez - különösen a fémek megmun-
kálásában járatos - szülők sok segítséget adhatnak.
; KoTács Gyula
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