
Az újító mozgalom néhány kémiai vonatkozású eredménye
Szolnok megye középiskoláiban

Napjaink egyik jellegzetessége, íiogy
az élet különböző területein szinte min-
denki azt akarja, hogy munkája miaél
eredményesebb legyen. így van ez a taní-
tás munkájánál is; a tanárok közül igen
sokan törekednek arra, hogy tanítványaik
minél könnyebben sajátítsák el azt az
anyagot, amely a korszerű műveltséghez,
vagy szaktudáshoz feltétlenül szükséges. —
Az eredményesség érdekében sokan <-gy
lépéssel előbbre is mennek: a problema-
tikusabb anyagrészek tárgyalásának meg-
könnyítésére új és ötletes szemléltetőesz-
közöket terveznek és dolgoznak ki- — így
van ez a mi megyénkben is. Az iskolákat
járva sok értékes, új és újszerű szemlél-
tetőeszköz tűnik szemünkbe. Ezek közül
szeretnék most néhány olyat bemutatni,
amelyek kémiai vonatkozásúak és ame-
lyekkel megyénk középiskoláiban talál-
kozhatunk.

Eszköz az atomszerkezet dinamikus
szemléltetésére- Az atomszerkezet tanítá-
sánál nem könnyű a tanulókkal elképzel-
tetni azt, hogy az elektronok pályái elek-
tronhéjat, vagy eletronhéjakat adnak. Ezt
a nehéz elképzelhetőséget csak problema-
tikusabbá teszi az atommagok, illetőié.::;
elektronhéjak körökkel szokásos ábrázolá-
sa. — Pedig az atomszerkezet tanitásakor
könnyen alkalmazhatunk térbeli és dina-
mikus szemléltetést, mert a jugoszláv
gyártmányú „Rotációs sztereometria készü-
lék" némi módosítással lehetővé teszi ezt.
— Ha egy kört megforgatunk, áttetsző
gömbháj at kapunk. Ha a kör közepébe
megfelelő felfüggesztéssel (pl. fekete véko-
nyabb dróttal a forgástengelyre merőlege-
sen) poliuretánhabból, vagy habosított po-
lisztirolból készült golyót rögzítünk (atom-
mag), a megforgatás után a hidrogén atom-
modeüjét kaphatjuk. A két elektronhéjas
atom szerkezetet úgy mutatjuk be. hogy
az 1. ábrán látható, huzalból készített kiít
koncentrikus, egymáshoz rögzített kört £or-
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1. ábra

gátunk meg. Az atommag szerepét itt is az
előbb említett golyó tölti be. — A leírt
szemléltetés természetesen csak egy atom-
modell megközelítése középiskolai szinten,
amelyet megfelelő magyarázattal alkalmaz-
hat a tanár (pl. az atommag és a héjak
arányos beállítása stb.)- — Ezt az újítást a
szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban dol-
gozták ki. Megyénkben, de azon túl is szí-
vesen alkalmazzák a középiskolák tanárai.

Készülék a kémiai egyensúly dinami-
kus szemléltetésére- — A középiskolai ké-
mia anyag eyik szép és érdekes része a
megfordítható kémiai reakciók ill. a ké-
miai egyensúly fogalmának megtanítása,
bár nem mindig könnyű tanítványainkkal
elképzeltetni azt, hogy a kémiai egyensúly,
hogyan alakul ki, illetőleg hogyan módo-
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sul a különböző tényezők hatására. E fo-
galom megértetését igen megkönnyíti az
itt bemutatott készülék (2. és 3- ábra). Lé-

4- ábra

2. és 3. ábra

nyegében ez egy olyan fadoboz, amelynek
felső részében az éppen szemléltetésre
szánt egymásra ható és keletkező anyagok
vegyjeleit illetőleg képleteit célszerűen ki-
alakított falapokra erősítve helyezzük el,
míg az első részben megfelelően kiképe-
zett, korongokkal ellátott, kézzel megfor-
gatható, könnyen cserélhető tengely kap
helyet. A tengelyen elhelyezett fakoronjck
oly módon kialakítottak, hogy forgatáskor
mindig azonos számú falapot emel . naga-
sabbra a többinél, de mindig más és más
helyen. Ezzel a szemlélőnek az a benyo-
mása, hogy jelen esetben 8 molekula közül
mindig csak kettő-kettő bomlik el. Termé-
szetesen olyan tengely is kiképezhető ahol
nem 6:2 az egyesülési, illetőleg bomlási
arány, hanem annyi, amennyit éppen be-
mutatni akarunk. — Az újítás a szolnoki
Gépipari Technikumban készült el.

Készülék az elektrolitok viselkedésének
tanulmányozására akusztikus módszerrel
(4. ábra)' A középiskolai kémiatanításnál az

elektrolitok viselkedését általában izzólám-
pával, vagy árammérővel vizsgáljuk szén
elektródák alkalmazásával. Az anyag átis-
métlésénél azonban az a helyes, ha ugyan-
azt a törvényszerűséget igazoló, dj más
jellegű kísérleti eszközt alkalmazunk. —
Az itt bemutatott készüléken elektromos

5- ábra
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csengő jelzi különböző erősséggel az elek-
trolit tulajdonságait. E kísérleti eszköznél
újat főként a sajátságosán kiképezett elek-
tródák jelentenek (5. ábra), mert segítsé-
gükkel az elektróda felületek és távolsá-
gok igen könnyen tetszésszerint szabályoz-
hatók. (Verseghy Ferenc Gimnázium, Szol-
nok.)

Készülék a szilárd széndioxid előállí-
tására- Segítségével autoszifon patron fel-
használásával igen könnyen szilárd széndi-
oxidot lehet előállítani, de emellett a szub-
limáció fogalma, illetőleg az a törvénysze-
rűség, hogy a gázok kiterjedéskor a kör-
nyezetükből hőt vonnak el jól szemléltet-
hető. — Az itt közölt készülék (ü. ábra) egy

6. ábra

már régebben leközölt szemléltető eszkciz
bizonyos előnyökkel rendelkező módosítása
(szilárd konstrukció, tanulók által yasipari
vonatkozású tanműhelyben könnyen elké-
szíthető stb-) tetszetős kivitelezésben- E
készüléket az újító mérnöktanár nemcsak
módosította és kivitelezte, hanem tanme-
netbe illesztve tanítványaival nagyobb
számban el is készíttette, biztosítva ezzel
?zt, hogy megyénk minden középiskolája

kaphasson belőle (Mészáros Lőrinc Gimná-
zium, Jászapáti).

Eljárás a kristályrácsok nagyobbszá'-i-
ban való előállításához. A középiskolai ké-
mia oktatásban az atom-í az ionl, a mole-
kula és a fémrácsokat említjük meg.
Ezek a rácsok a kémiai szertárakból általá-
ban hiányoznak, vagy ha egyik-másik meg
is található, vagy gyenge kivitelben, ideig-
lenes jeléggel készültek csak el- A török-
szentmiklósi Bercsényi Miklós GimnáziuTi
egyik kémia tanára dolgozott ki egy olyan
eljárást, amelynek eredményeként me-
gyénk összes középiskoláit e kristályrá-

7. ábra

g. ábra



csókkal látják el. Tömeges előállításuk csak
nálunk folyik. Jelenleg a konyhasó (7. ábra)
és a grafit (8. ábra) kristályrácsa gyártódott
már le- A kristályrácsok igen erősek, tet-
szetősek és sok évre biztosítják az ezen a
téren szükséges szemléltetés lehetőségét.

Modellkísérleti készülék a higanykaió-
dos NaOH gyártás bemutatására, különös
tekintettel az ellenáram elvére. — A ni-
ganykatódos NaOH gyártást többféleképpen
lehet szemléltetni, d az ellenáram elvének
alkalmazását és bemutatását ezek a kíser-
letek mellőzik. Ismeretes ugyan egy kísér-
let ahol az ellenáram elvének bemutatása
is lehetséges, de az az eljárás túl sok
előkészítést kíván- Ezért volt szükség egy
olyan kísérlet kidolgozására, ahol közismert
és könnyen fellelhető üvegfelszereiéssel a
szemléltetés elvégezhető. — A kísérlet lé-
nyegét a 9. sz. ábrán áttekinthetjük A hi-
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gany körforgásának megoldása ugyan csak
kézi átemeléssel lehetséges, de ez ügyben
az eszközt igen egyszerűvé teszi. — A ké-
szülék működtetése egyszerű, kezelését a
tanulók is könnyen megtanulják (10. ábra)
és ezzel a manuális foglalkoztatást is jól
biztosíthatjuk (Szolnoki Verseghy Ferenc
Gimnázium).

9- ábra

10- ábra

Az itt bemutatott újításokkal megyénk
középiskoláiban folyó kémia vonatkozású
újítási munkába csak bepillantást kíván-
tam nyújtani. Mindenképpen az lenne a
helyes, ha maguk az újító kartársak is tö-
rekednének eredményeik közzétételére,

hogy ezzel munkájuk eredménye közkincs-
csé legyen. Megkönnyítenék ezzel a taní-
tási és tanulási munkát egyaránt-
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