
Iskola — tanítás — szemléltetés

Űj kémiai kísérleti eszközök a Szolnok megyei középiskolákban

Egy nevelő pedagógiai munkájának elsődleges és legfontosabb célja kétségtelenül
az,' hogy a reá bízott tanulókat megfelelő szaktudással a lcglelkiismeretesebben, a
legeredményesebben nevelje és tanítsa. Amelyik nevelő ezt megteszi, az a reábízott
munkát már jól el is végezte.

Egy pedagógusnak azonban nemcsak az lehet a céja, hogy munkáját a régebbi
eredmények felhasználásával végezze el, hanem az is, hogy a még jobb tanítás érde-
kében - tehát annak érdekében, hogy tanítványai minél jobban elsajátítsák a tan-
anyagot - új, a réginél jobb módszerek után kutasson, új, a régieknél jobb és egy-
szerűbb, napjaink tanítási munkájához jobban alkalmazkodóbb kísérleti eszközöket
tervezzen, kivitelezzen és munkájához fel is használjon. Ha ez a munkája eredmény-
nyel jár, ha az elért eredményeket nemcsak önmaga hasznosítja, hanem mások is
meggyőződnek az új módszer helyességéről vagy kísérleti eszköz célszerűségéről, akkor
a tanár már pedagógiai szempontból tudományos munkát végzett. E .munka betető-
zését jelenti a nagyobb nyilvánossággal való közlési, amelynek legismertebb módja a
megfelelő szaklapokban való közzététel.

Szolnok megye középiskolai tanárait ismerve nyugodtan állíthatom, hogy nem
kevés azoknak a száma, akik lelkiismeretes tanári munkájuk mellett pedagógiai szem-
pontból értékes és eredményes tudományos munkásságot is folytatnak szaktárgyaik
területén.

Állításom bizonyítására most arról szeretnék beszámolni, hogy a kémia csak egy
szűkebb területén, az elektrokémián, milyen új kísérleti eszközök „születtek" meg
megyénkben.

Tudni kell azt hogy a korszerű kémia tanítás igényeinek kielégítése nem csekély
terhei ró a középiskolai szaktanárokra. Meglehetősen sok időt vesz igénybe az egyes
órák előkészítesd, és ha ez az idő valamilyen okból megrövidül, a tanítási óra sikere
bizonytalanná válik. A hiányos, kapkodó előkészítésnek mind a tanár, mind a tanuló
kárát vallja.

Az előkészítés munkájának megrövidítése érdekében mindinkább általános törek-
vés az, hogy a kémiai szertárakban minél nagyobb számban legyenek olyan kész
kémiai kísérleti eszközök, amelyek előkészítés nélkül is azonnal rendelkezésre állnak,
működésükben megbízhatóak, a velük végzett kísérletek mindig eredményesek. Te-
kintettel azonban arra, hogy középiskolai kémia oktatásunk nem rendelkezik oly régi
múlttal, mint pl. a fizika oktatása, ezeket a kísérleti eszközöket az utóbbi években
vagy évben kellett megtervezni és elkészíteni.
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i. ábra

2. ábra

A következőkben négy nagyon jól bevált, nemcsak a mi megyénkben, hanem
már megyénkeri kívüli középiskolákban is használt elektrokémiai kísérleti eszközünket
ismertetem.

Állvány az elektrokémia tanításához (1. ábra)
Ezzel a készülékkel az oldatok és az olvadékok áramvezetését, továbbá az elek-

trolízist mutathatjuk be, egyenirányító berendezés segítségével.

A készülék fő része a faállvány, amelynek középső része kiemelhető vagy meg-
fordítható. Elektródokul a filmvetítéshez használt szénrudakat alkalmazzuk. A három
szénrúd közül kettő egymáshoz kapcsolt, így a szénrudak közti távolságot a megfelelő
szénrúd felhúzásával szabályozni lehet. Az elektródák égőn keresztül vagy égő nélkül
kapcsolhatók az áramforráshoz. Az oldatok áramvezetésének kimutatásához az izzó-
kon keresztül kapcsoljuk az elektródokat az áramforráshoz, hasonlóképpen az olvadé-
kok áramvezetésének vizsgálatához is. Az elektrolízishez az izzók nélküli kapcsolást
használiuk.

Az oldatok áramvezetésének vizsgálatakor a készülékből a három lábat kivesz-
szük. s a középső deszkalapot megfordítjuk. Olvadékok vizsgálatakor a három lábat
visszahelyezzük a rááerősített agyagháromszöggel együtt, majd az agyagháromszögbe
megfelelő méretű izzítótégelyt teszünk. Az elektrolízishez az U-alakú csövet a rajz
szerinti módon helyezzük el az állványban.
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Készülék a gyenge savak és lúgok áramvezető képességének kimutatásához
(2. ábra)

Ennek a berendezésnek az az előnye, hogy a gyenge savak és lúgok hígításakor
az elektródfelületek nem növekednek. A készülék egy kémcsőbe forrasztott két pla-
tina elektródból áll, megfelelő felfüggesztésben. A kísérlet elején a kémcsövet jég-
ecettel vagy tömény ammoniumhidroxiddal annyira feltöltjük, hogy a sav vagy a lúg
az elektródákat ellepje. Ezután végezzük el pipetta segítségével a desztillált vízzel
való lassú hígítást. A kísérleti eszköz úgy szerkesztődött meg, hogy az áramvezetés
árammérővel és izzóval is kimutatható legyen. Az izzóval való kimutatáshoz legcél-
szerűbb a 220 voltos váltakozó áramot használni. A kísérlet így biztos.

Készülék a higanykatódos kősóelektrolizis szemléltetéséhez

A készülék csupán egy megfelelően felfüggesztett csapos üvegtölcsérből áll. Az
üvegtölcsér aljára higanyt öntünk és erre töltjük a konyhasó oldatot. A konyhasó
oldatba szénrudacskák nyúlnak, a higanyba pedig a berendezés tetőlemezéből egy
üvegcsőben elhelyezett vékony drót vezet. Az áram bekapcsolásával a készüléket-
egy darabig működtetjük, majd a csapon keresztül a részben nátriumamalgámmá ala-
kult higanyt egy fenolftaleines vízzel telt főzőpohárba bocsátjuk.

Tanulókísérleti eszköz az elektrokémia tanításához (3—5. ábra)

Az eddig ismertetett készülékek a tanár kísérletező munkáját segítik. Az elektro-
kémia tanításánál azonban arra is kell törekednünk, hogy a tanulók nemcsak szem-
lélői, hanem aktív cselekvői is legyenek a kísérleteknek. Ezért számukra egy olyan

3. ábra 4. ábra
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j . ábra

veszélymentesen és biztonságosan működő készüléket kell tervezni, amely könnyen
fellelhető anyagokból olcsón és könnyen elkészíthető. S ezen tulajdonságai következ-
tében nagyobb számban adható kémia órán a tanulók kezébe. E tervezőmunka siker-
rel járt és eredménye egy új eszköz lett.

A készülék 15 cm hosszú, 5 cm széles, 8 mm vastag falapra szerelt 2 db sorba-
kapcsolt, alumíniumlemezzel lerögzített zseblámpaelemből, törpefoglalatba illesztett, a
kísérletnek megfelelő voltszámú izzóból, mozigépészektől beszerzett 2 db 4-5 cm
hosszú, mozdulatlanul rögzített vastagabb szénrúdból áll. Az egyik szénrúd az elemek
egyik pólusával közvetlenül, a másik szénrúd az elemek másik pólusával az izzpn
keresztül kapcsolódik össze. A szénrudakra ún. trombitalemezből vagy konzervdoboz
fehér bádogjából készített toldalék húzható rá, a toldalék szabad végébe pedig hasz-
nált zseblámpaelemekből kiszerelt szénrudak, a tulajdonképpeni elektródák kerülnek.
A toldalékok az elektródákkal együtt a deszkalapba illesztett mozdulatlan szénrúd
körül elfordíthatok és így az elektródák távolsága tetszés szerintire állítható.

E készülék segítségével 11 különböző elektrokémiai kísérlet végezhető el. A tanu-
lók szívesen használják, mert szerkezete egyszerű, kezelése kényelmes (3. és 5. ábra) és
segítségével az elektrokémia törvényszerűségeit jól meg lehet érteni. Használhatósága
mellett szól az is, hogy az iskolákban aránylag gyorsan elterjedt.

Befejezésként még csak annyit: új után kutatni a pedagógiában is nagyon szép
feladat már csak azért is, mert ezzel tanítványaink' munkáját könnyebbé, a mi mun-
kánkat pedig eredményesebbé tehetjük. S milyen hatásos módszer az ifjúság pálya-
választásához, ha nemcsak a kivitelezésbe, hanem az előkészítés, a kigondolás mun-
kájába is bekapcsoljuk tanulóinkat.

KOVÁCS GYULA
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