
Szolnok megye iskoláinak politechnikai műhelyei
egy hasznos cél szolgálatában

Ismeretes, hogy megyénk sok általános
és középiskolájának van már jól felszerelt
politechnikai műhelye, ahol a tanulók
megfelelő szakmai irányítás mellett vaia-
milyen szakma alapfogalmait elsajátíthat-
ják. Ezeknek az alapfogalmaknak elsajá-
títása alaposan átgondolt munkaterv alap-
ján a tanulók által megfelelően előkészí-
tett munkadarabok segítségével is törté-
nik. Azonban gyakorta előfordul, hogy
egy-egy műhely akaratlanul is egy-egy bi-
zonyos munkadarabra szakosítja önmagát
és eközben túl sok olyan tárgy állítódik
elő - hamutálca, levélnehezék, lyukasztó,
kalapács stb. - amelyeket a továbbiakban
nem kellő célszerűséggel lehet csak fel-
használni. Ezért merült fel az a gondolat,
hogy nem lehetne-e a tanulók ezirányú
munkáján egy minden szempontból jobb
cél érdekében hasznosítani? A felvetődött
gondolatot az az elgondolás követte, hogy
politechnikai műhelyeink a jövőben olyan
munkadarabok elkészíttetésével tanítsák

meg egy-egy szakma alapfogalmait, ame-
lyek elkészültük után a különböző tan-
tárgyak oktatása' szolgálják1, megkönnyít-
ve ezzel a nevelők tanítási, a tanulók ta-
nulási munkáját egyaránt.

A megyei tanács művelődési osztálya
különösen nagyfontosságot tulajdonított
ennek az elgondolásnak. Már a tanév ele-
jén megkezdte az ezzel kapcsolatos szer-
vezőmunkát. Először is az általános és kö-
zépiskolai szakfelügyelök bevonásával
összegyűjtötte azokat a szemléltető eszkö-
zöket amelyek nem kaphatók, a tanítás
munkájában sokszorosan kipróbáltak,
aránylag nagyobb nehézségek nélkül el-
készíthetők és ezért politechnikai műhe-
lyeinkben előállíthatok, majd több éves
programozással megindította azt a mun-
kát, amely megyénk minden iskolájában
hamarosan érezteti hatását.

Az ezen a téren most folyó tevékeny-
séget ilyen rövid cikk keretében teljessé-
gében bemutatni nem lehetséges, de rövid

/. ábra: Mozgatható csatlakozó
Z, ábra: Készülék az anyagmegmaradás

törvénye szemléltetésére
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3. ábra: Kockaalakú testek a gramm-
molekula térfogat mérésre

híradásként ismertetem, hogy milyen szem-
léltető eszközök készülnek ebben a i-xi-
évben a középiskolák politechnikai mű-
helyeiben csak a középiskolai kémiaoktatás
megkönnyítésére.

Mozgatható csatlakozó (i. ábra.). Gyak-
ran előfordul, hogy a tantermekben a fali-
csatlakozók nem a legmegfelelőbben elhe-
lyezettek és így a tanári asztalhoz vagy a
tanterem más pontjához az áram elveze-
tése nehézséget okoz. E nehézségei' küszö-
böli ki az itt bemutatott eszköz. Lényege
egy olyan csatlakozó dobozból és két ba-
kelit korongból kialakított dob, ahol a
dobozrészbe egy csatlakozót süllyesztünk,
majd a csatlakozóhoz 8-10 m hosszú, vil-
lás dugaszban végződő, a dobra felcsa-
varható vezetéket szerelünk. (Készül a
szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium
politechnikai műhelyében.)

Készülék az anyagmegmaradás törvénye
szemléltetéséhez (2. ábra). E törvény iga-
zolására igen alkalmas a fényképezésnél
használt ún. villanó égő. Az alumínium-
fóliával vagy alumíniumgyapottal és oxi-
génnel töltött égőt villantás előtt és után
lemérve a súlyát változatlannak találjuk,
bár belőle az alumínium „eltűnt". Az égőt
a kereskedelem csak csapos foglalattal
hozza forgalomba és emiatt az elvillantás
a kémiát tanító kartársaknak némi nehéz-
séget okoz. E nehézséget küszöböli ki az
itt közölt kis készülék. (Készül a jászapáti
Mészáros Lőrinc Gimnázium politechnikai
műhelyében.)

Kockaalakú testek a gramm-molekula
térfogat szemléltetésére (}. ábra.) A kö-

4. ábra: Készülék a durranógép
tulajdonságainak szemléltetésére

zépiskolai kémiaanyag egyik legelvontabb
részét a gramm-molekula térfogatot álta-
lában minden szemléltetés nélkül tanítjuk.
Nyugodtan állíthatom, hogy a kémiát ta-
nulók tekintélyes része nem tudja helyesen
elképzelni sem a 22,41 literes, sem a 24
literes térfogatot. E hiányosság küszöböl-
hető ki az ábrán látható, bútorlemezből
elkészített kockaalakú testekkel. (Készül
a szolnoki Tiszaparti Gimnáziumban.)

Készülék a durranógáz tulajdonságainak
szemléltetésére (4. ábra). A hidrogéngáz
és egyben a durranógáz tulajdonságait
leghelyesebb a következő módon szemlél-
tetni: Vastagfalú palack (pezsgős palack)
talprészét ek-ávolítjuk, a palack szájiba
olyan dugót helyezünk, amely középen rö-
vid üvegcsővel ellátott, majd közel a talp-
részhez az üvegtesthez egy jól tapadó vas-
tagabb gumigyűrűt erősítünk. Ezután a pa-
lack nyitott alsó részét vastagabb csoma-
golópapírral bevonjuk és zsinór segítségé-
vel a gumigyűrű felett az üvegtesthez erő-
sítjük, ügyelve azonban arra, hogy a be-

23 —



y ábra: Készülék a vörös és sárga foszfor
különböző gyulladási hőmérsékletének

szemléltetésére

vonásra használt papír alsó részének a kö-
zepén egy lyuk legyen. Ennek megtörtén-
tével a palackot az asztallaptól 20-30 cm-
re felfüggesztjük, hidrogénnel felülről fel-
töltjük, majd az üvegcsőnél a hidrogént
meggyújtjuk. A hidrogén először lassan eg,
majd amikor az alulról beáramló levegő-
vel összekeveredik nagy hang kíséretében
felrobban. A kísérlet veszélytelen. (A kí-
sérleti eszközt elkészíti a törökszentmiklósi
Bercsényi Miklós Gimnázium.)

7. ábra: Szemléltetőeszköz a konyhasó
kristályrácsának bemutatására

Készülék a vörös és sárga foszfor Kü-
lönböző gyulladási hőmérsékletének szem-
léltetésére (5. ábra). A készülék egy talp-
pal ellátott vasrúdból áll, melyhez az áb-
rának megfelelően réz vagy alumínium-
lemez csatlakozik. Rögzítés céljából a be-
rendezést három facsavarral egy deszka-
laphoz erősítjük. Használata oly módon
történik, hogy a lemez egyik végére vörös,
a másik végérc sárga foszfort teszünk, kö-
zépen pedig melegítést alkalmazunk. (Ké-
szül a jászapáti Mészáros Lőrinc Gim-
náziumban.)

Szilárd széndioxidot előállító készülék
(6. ábra). Ezen készülék segítségével nem-
csak szilárd széndioxidot lehet előállítani,

6. ábra: Szilárd széndioxidot előállító
készülék

8. ábra: A fémek korrózióját szemléltető
készülék
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g. ábra: A nagyolvasztó makettje

hanem kitűnően szemlélhető az a jelenség
is, hogy a gázok kiterjedésekor a környe-
zetből hőt vonnak el. A készülék egy jól
kézbefogható fanyélből áll, amelyhez az
ábrának megfelelően egy autószifon sze-
lepháza csatlakozik patrontartóval egye-
temben. A készülék használatkor egy
használatlan patront a szokásos módon
átfúrunk, majd a kiáramló gázt egy kém-
csőbe, vagy egy sűrűbb szövésű textiliából
kialakított tasakba vezetjük, amikor is szi-
lárd széndioxidot kapunk. (Készül a jász-
apáti Mészáros Lőrinc Gimnázium poli-
technikai mühelyében.)

Szemléltetőeszköz a konyhasó kristály-
rácsának bemutatásához (j. ábra). Az esz-
köz alumíniumgolyókból és vasdrótokból
készül, szilárd kivitelben, hogy a tanulók
tanulmányozás céljából kézbe vehessék.
(Elkészíti a törökszentmiklósi Bercsényi
Miklós Gimnázium.)

A fémek korrózióját szemléltető ké-
szülék (S. ábra). Az eszköz egy olyan fa-
lapra szerelt réz és cinklemezből áll, ahol
a két lemez egy törpe foglalaton keresztül

egymással vezetékkel összekötött. Ha a
törpefoglalatba zseblámpaizzót teszünk,
majd a készülék két lemezét valamilyen
koncentráltabb elektrolitba mártjuk, úgy
az izzó izzani kezd, miközben a cinklemez
lassan oldatba megy. (Készül a szolnoki
Verseghy Ferenc Gimnáziumban.)

A nagyolvasztó makettja (<). ábra). A
makett i mm-es vaslemezből készült, a
körcsatorna és a fúvókák rézcsövekből.
Erős kivitelű, nyugodtan a tanulók kezébe
adható, szétszedhető makett. (Készül a
szolnoki Tiszaparti Gimnáziumban.)

A frakcionáló torony makettja (10. ábra).
Azért is fontos ez a makett, mert a közép-
iskolai szerves kémia teljes egészében a
petrokémián épül fel. - A torony ónozott
vasbádogból készül. Minden tányérjában
egy-egy szelep található. A visszafolyók
elhelyezésére gondosan ügyelünk. (Készül
a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium po-
litechnikai műhelyében.)

10. ábra: A frakcionáló torony makettje

Bessemer konverter makettja (n. ábra).
Egyszeri?, de nagyon hasznos makett, a
főhangsúly a felfüggeszthető tengelyen át
vezetett fúvócsatorna megértetésére he-
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//. ábra: A Bessemer-konverter makettje

lyezve. A konverter mozgatható és szét-
szedhető, segítségével a gyártási elv köny-
nyen megérthető. (Készül a szolnoki TÍS:JI-
parti Gimnáziumban.

Az itt felsorolt szemléltető anyagot az
emlí'jctt iskolák politechnikai műhelyei
50-30 példányban készítik el, hogy me-
gyénk minden középiskolájának jusson
egy-egy darab. Reméljük, hogy az egyes
iskolák kémia tanárai tanítási munkájuk-
ban olyan lelkesedéssel fogják használni
ezeket, mint amilyen önzetlen lelkesedés-
sel dolgoznak elkészítésükön az egyes is-
kolák tanárai és tanulói.
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