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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Is dócha gur dhóigh na chead daoine 
adhmad chun iad féin a théamh. Go 
dtí lár na 1800idí, bhí adhmad in úsáid 
mar an príomhfhoinse fuinnimh (main 
source of energy) ar domhan. Ina 
dhiaidh sin, ba iad na breoslaí iontaise 
(fossil fuels) – ola, gual, móin agus gás 
mar shampla – a bhí níos tábhachtaí. 
Tá fuinneamh iontu uile agus dóimid 
iad uile chun an fuinneamh sin a 
fháil. Úsáidimid breoslaí iontaise 
chun foirgnimh a théamh agus chun 
carranna, eitleáin agus feithiclí eile a 
oibriú. Dóimid breoslaí iontaise chun 
leictreachas a ghiniúint (generate). 

Is foinsí neamh-in-athnuaite 

fuinnimh (non-renewable sources of 
energy) iad breoslaí iontaise. Nuair a 
ídeoimid (use up) iad, ní féidir linn iad 
a athnuachan, go ceann na milliúin 
bliain ar aon nós. Ní fi os go díreach 
cathain a ídeoimid iad. Uaireanta, i 
gcás gáis agus ola mar shampla, tá na 
breoslaí  iontaise seo chomh domhain 
sin i gcroí na cruinne (earth’s core)  
go bhfuil sé an-deacair agus an-daor 
iad a bhaint amach. Ach tá bealaí nua 
aimsithe ag eolaithe agus tá na bealaí 
seo níos éasca, agus anois, beimid in 
ann i bhfad níos mó breosla a bhaint 
amach. Ceann de na bealaí nua é seo 
ná scoilteadh hiodrálach (hydraulic 

fracturing nó ‘fracking’).  
Ach is fadhb mhór í an truailliú a 

thagann as breoslaí iontaise. Nuair a 
dhóimid iad, cuireann siad  deatach, 
múch (fumes) agus gáis dhainséaracha 
amach san aer. Ceann de na gáis seo 
is ea dé-ocsaíd charbóin (carbon 
dioxide). Tá an iomarca dé-ocsaíde 
carbóin san atmaisféar agus deir 
eolaithe go bhfuil baint aige seo le 
téamh domhanda agus go bhfuil seans 
ann go dtabharfaidh téamh domhanda 
breis drochaimsire léi, cosúil leis na 
tuillte agus na stoirmeacha uafásacha a 
bhí againn le cúpla mí anuas.  

Mar gheall air seo, tá an-suim ag 

eolaithe sna foinsí nach ndéanfaidh 
truailliú ar an domhan agus nach 
n-ardóidh teocht an domhain. Chomh 
maith leis sin, tá siad ag féachaint 
ar fhoinsí fuinnimh nach n-ídeoidh. 
Tugaimid foinsí inathnuaite 
(renewable sources) mar ainm ar na 
foinsí seo. Ina measc, tá fuinneamh 
ón ngrian, ón ngaoth, ó uisce agus ó 
thonnta. Anseo in Éirinn, tá a lán uisce 
againn. An tseachtain seo chugainn, 
féachfaimid ar fhuinneamh ó uisce 
mar gurb é an Satharn, 22 Márta, Lá 
Domhanda Uisce.  Ach idir seo agus 
sin, bí ag léamh faoi bhealaí eile chun 
fuinneamh a ghiniúint.  

Energy for everyone 

Fuinneamh ar fáil



    

 

    

Dear agus dean 
tuirbín gaoithe

Bunábhair:
• Cairtchlár nó páipéar 

righin
• Soip óil
• Bioráin
• Marla nó ‘blu-tac’ chun barr an bhioráin a chlúdach
• Siosúr
Treoracha:
1. Marcáil píosa páipéir mar atá sa chéad léaráid.
2. Gearr go pointe leath bealaigh ar na línte.
3. Fill an páipéar ó na poncanna go dtí an lár.
4. Coimeád fi llteacha (folds) an pháipéir san áit cheart le biorán. 

Ceangail an páipéar fi llte le sop óil.
5. Clúdaigh barr an bhioráin le marla nó ‘blu-tac’.
6. Bí cinnte nach bhfuil aon bhac ar na ‘seolta’.
Dúshláin Bhreise:
Dá mbeadh níos mó ná 4 sheol agat, an oibreodh do mhuileann gaoithe níos 
fearr? An fearr a oibríonn muileann gaoithe atá mór ná muileann gaoithe atá 
beag? Dear imscrúdú le fáil amach.

De ghnáth, dónn stáisiúin chumachta (power stations) breosla chun uisce a 
chur ag fi uchadh chun gal a ghiniúint. Casann gal tuirbín (turbine). Casann an 
tuirbín gineadóir (generator); maighnéad ollmhór agus corna sreinge (coil of 
wire) is ea gineadóir. Déanann an gineadóir leictreachas as an bhfuinneamh 
a thagann ón tuirbín. Gluaiseann an leictreachas amach as an ngineadóir 
go dtí claochladán (transformer).  Ansin iompraíonn cáblaí an leictreachas 
cibé áit ina bhfuil an leictreachas ag teastáil. Tá cáblaí faoi thalamh agus 
iompraíonn siad an leictreachas chuig tithe agus ansin ar fud na dtithe go dtí 
na soicéid ar na ballaí.

Mar sin, chun leictreachas a ghiniúint, is gá na tuirbíní a chasadh ar dtús. 
Seachas breoslaí a dhó, cad iad na bealaí eile atá faoi scrúdú ag eolaithe 
chun tuirbíní a chasadh agus leictreachas a ghiniúint?

Leictreachas 
a ghiniúint

Aimsir ghaofar
Is féidir leictreachas a ghiniúint ó 
thuirbíní gaoithe mar atá le feiceáil sa 
phictiúr. Má tá a lán tuirbíní le chéile, 
deirimid go bhfuil feirm ghaoithe san 
áit. De ghnáth, bíonn 3 lann (blade) 
ar thuirbín gaoithe agus bíonn siad i 
gcónaí ag tabhairt aghaidh ar (facing 
into) an ngaoth. Casann siad timpeall 
de réir mar a shéideann an ghaoth trí 
na lanna. Tá gineadóir taobh istigh den 
tuirbín agus déanann sé leictreachas 
d’fhuinneamh na gaoithe. 

1. 2. 3.

AIRE:  Bí an-chúramach leis na bioráin. 
Iarr ar dhuine fásta cabhrú leat.

Rinne na gaotha láidre le cúpla mí anuas an-dochar: ba é sin an dólás. Cá 
raibh an sólás? Ghin na feirmeacha gaoithe níos mó ná leath an fhuinnimh a 
bhí ag teastáil ón tír!   
Is ceann de na tíortha is gaofaire san Eoraip í Éire. Dá bhrí sin, is maith an 
smaoineamh é an ghaoth a chur ag obair dúinn. Ach tá imní ar roinnt daoine 
go n-eitleoidh éin isteach i dtuirbín gaoithe agus go ngortóidh an tuirbín iad 
nó go maróidh sé iad. Deir daoine eile gur gránna iad tuirbíní gaoithe agus 
go milleann siad an tírdhreach (landscape). Cad a shíleann tusa?

    

An áit a mbíonn an dólás 
bíonn an sólás ina aice

Fuinneamh gréine

Is féidir uisce a théamh agus, i gcásanna áirithe, leictreachas a ghiniúint, ag 
úsáid teasa ón ngrian -  fuinneamh gréine.  
In Abu Dhabi, úsáideann stáisiún cumhachta teas na gréine chun uisce a 
théamh agus gal a ghiniúint. Cuireann an gal tuirbín ag obair agus gineann 
sé leictreachas. I Seville sa Spáinn rinne stáisiún cumhachta cumhacht 
gréine ar feadh 36 lá as a chéile (in a row) mí Dheireadh Fómhair seo caite. 
Chomh maith leis sin, tá eolaithe ag caint ar shaitilítí sa spás a úsáid chun 
cumhacht gréine a bhailiú. Níl aon oíche sa spás agus mar sin, bheadh na 
saitilítí in ann níos mó fuinnimh a bhailiú ón ngrian. 
Is foinse ghlan fuinnimh í fuinneamh na gréine ach ar an lámh eile de, 
bíonn na stáisiúin chumhachta mór millteach de ghnáth agus clúdaíonn 
siad a lán talaimh. I gcás na bhfeirmeoirí, agus na ndaoine sin a chaitheann 
am faoin tuath mar chaitheamh aimsire, b’fhéidir nach mbeadh siad 
róshásta.
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Ionad Oideachas Eolaíochta

Fíricí Fónta

•	Mí	Iúil	seo	caite,	d’eitil	eitleán	trasna	S.A.M.	ó	Chalifornia	go	
Washington ar chumhacht na gréine. 

•	Go	domhain	faoin	talamh,	téann	(heats)	magma	(carraig	the	leáite)	
an t-uisce. In áiteanna ar domhan, m.sh. an Íoslainn agus an 
tSeapáin, tá an t-uisce seo gar don dromchla. Is féidir an t-uisce te 
seo a úsáid don fholcadh, mar theas nó chun leictreachas a ghiniúint.

•	Is	féidir	leictreachas	a	fháil	ó	chadhnraí.	In	Ollscoil	Bhristol,	tá	eolaithe	
tar	éis	cadhnra	a	airgeadh	(invent)	a	ritheann	ar	mhún		(urine).	Tá	sé	
láidir go leor chun é a úsáid i bhfón - chun teachtaireachtaí téacs a 
sheoladh, chun glaonna gairide a dhéanamh, fiú chun féachaint ar an 
idirlíon.

•	Is	cumhacht	núicleach	í	an	chumhacht	atá	faoi	ghlas	i	gcroí	adaimh	
(core	of	atom).	Is	cáithníní	(particles)	beaga	bídeacha	iad	adaimh	atá	
i ngach uile rud sa chruinne. Nuair a scoilteann adamh, is féidir méid 
mór millteach fuinnimh a scaoileadh. Ach má tharlaíonn tionóisc i 
stáisiún	cumhachta,	is	féidir	le	hábhar	radaighníomhach	(atá	an-
dainséarach)	éalú.

Foinse fuinnimh Maith Olc Scór

Breoslaí iontaise Cuíosach saor Gineann siad a lán CO2 agus truailliú

Uisce Glan Má gá damba a thógáil, is gá ceantair mhóra a líonadh le huisce

Gaoth Níl truailliú i gceist Ní shéideann gaotha i gcónaí

An Ghrian Mairfidh an ghrian go ceann i bhfad. Níl truailliú i gceist. A lán spáis ag teastáil ón stáisiún cumhachta. Is féidir bac a chur ar sholas na gréine

Núicléach Níl truailliú i gceist An-dainséarach má tharlaíonn tionóisc

Cad a 
shíleann tú?

 Anseo in Éirinn, beidh orainn níos mó ná foinse amháin a úsáid le haghaidh 
fuinnimh. Is cuma cá as a dtagann an fuinneamh, caithfimid íoc as. Caithfimid 
féachaint ar an maith agus ar an olc. Féach ar an tábla thíos agus tabhair scór idir  
1	agus	5	do	gach	foinse	fuinnimh	(is	é	5	an	scór	is	fearr).	Ansin,	bíodh	díospóireacht	
agat leis na daoine eile sa rang agus socraigí ar na cineálacha  fuinnimh is fearr a  
le húsáid in Éirinn. 

1. Is breosla iontaise é uisce.
2. Tá Masdar in Abu Dhabi.
3. Tagann fuinneamh na gréine ón ngrian.
4. Bíonn ceithre thuirbín, de ghnáth, ar  
 thuirbín gaoithe.
5. Nuair a dhóimid breoslaí iontaise,  
 cuireann siad amach ocsaigin.
6. Ní bhíonn mórán gaoithe againn anseo in Éirinn. 
7. Is carraig the leáite é magma.
8. Is leasainm Béarla ar scoilteadh hiodrálach  
	 é	‘fracking’.

Tráth na gCeist
     Fíor Bréagach 


