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Isaol na linne seo, is rud an-tábhachtach
é an leictreachas. Smaoinigh ar na
hamanna ar fad a d’úsáid tú leictreachas

ó d’éirigh tú ar maidin. Ar úsáid tú
leictreachas sa bhaile sular tháinig tú ar
scoil? Ar las tú soilse? An raibh deoch te
agat nó an ndearna tú arán tósta? An
ndearna tú aon rud eile sa bhaile a d’úsáid
leictreachas? Agus cad faoi do chuid ama
ar scoil? Chun an fhírinne a rá, ní
chaithimid mórán ama ag smaoineamh ar
leictreachas. Is é sin, ní smaoinimid ar
leictreachas go dtí go mbíonn gearradh
leictreachais (power cut) againn agus, go

tobann, tuigimid cé chomh tábhachtach
agus atá leictreachas sa saol. An cuimhin
leat aon ghearradh cumhachta riamh? Cá
raibh tú nuair a tharla sé? Cad a rinne tú?
Samhlaigh go dtarlaíonn gearradh
cumhachta anois díreach, agus tú ag léamh
Eureka - déan liosta de na rudaí ar fad
nach bhféadfá a dhéanamh dá mbeifeá gan
leictreachas go ham codlata.

Dá mba pháiste tú in Éirinn céad seasca
bliain ó shin, bheadh saol an-difriúil agat.
Bheadh coinnle agus lampaí agat mar
fhoinse (source) solais agus tine mar

fhoinse teasa. Ní bheadh ríomhaire, teilifís
ná fón agat.

Bunaíodh an BSL (ESB) nó an Bord Soláthar
Leictreachais sa bhliain 1927. De réir a
chéile, bhí an BSL in ann leictreachas a
sholáthar (supply) chuig gach teach in Éirinn.

D’oscail an BSL an chéad stáisiún cumhachta
hidrileictreach in Ard na Croise, Co. an Chláir.
Gineann (generates) cumhacht an uisce
cumhacht leictreach. Sa bhliain 1937,
thosaigh an BSL ag tógáil taiscumair
(reservoir) nó loch saorga (artificial) ar

abhainn na Life. Thug sé seo uisce le hól do
mhuintir Bhaile Átha Cliath agus stóras
(store) uisce chun leictreachas a ghineadh.

I láthair na huaire, tá naoi stáisiún
cumhachta déag in Eirinn – cinn
hidrileictreacha chomh maith le cinn a
dhónn gual, ola, móin agus gás. Úsáidtear
na breoslaí (fuels) seo chun leictreachas a
ghineadh. Dála an scéil, is leis an BSL an
chomhlacht Hibernian Wind. Tá Hibernian
Wind ag forbairt (developing) feirmeacha
gaoithe i gContae an Chláir agus i gContae
Loch Garmáin.

Tógadh an chéad stáisiún cumhachta hidrileictreach in Éirinn in Ard na Croise, Co. an Chláir 

Mar a oibríonn
soilse leictreacha 

An ndearna tú machnamh riamh ar
bholgán solais agus conas a oibríonn sé?

Feach ar cheann de na bolgáin a bhí in úsáid
agat sna gníomhaíochtaí go dtí seo. Bain
úsáid as formhéadaitheoir (magnifier). Cad a
fheiceann tú? An bhfeiceann tú píosa sreinge
lúbaigh (coiled wire) ag barr an bholgáin?
Tugaimid an filiméad (filament) air seo. Tá
an tsreang seo ceangailte leis an gciorcad.
De réir mar a ghluaiseann an leictreachas tríd
an bhfiliméad, éiríonn sé te, lonraíonn (shines)
sé agus cuireann sé amach solas. Féach go
cúramach air seo nuair a thógann tú ciorcad.

Má chuirimid córas soilse (lighting system)
taobh amuigh, úsáidimid bolgáin dhifriúla ó na
bolgáin a úsáidimid taobh istigh. An féidir
leat na cinn a fheiceáil sna pictiúir? Is mar
seo a oibríonn siad.

AIRE: Tá na bolgáin ceangailte leis 
na príomhlínte (mains) leictreachais.

Ná leag lámh orthu.

1. Bolgán le filiméad 
D’úsáid tú bolgáin mar seo nuair a bhí tú ag

tógáil na gciorcad, ach ba bholgáin bheaga iad.

2. Bolgán solais atá tíosach ar
fhuinneamh (energy efficient) 
Níl filiméad sna bolgáin solais atá tíosach ar
fhuinneamh. Tá gás speisialta ceimiceach
iontu. Tagann an gás seo ó mhearcair
(mercury). De réir mar a ghluaiseann an
leictreachas, éiríonn an gás flosctha (excited)
agus cuireann sé amach solas. Usáideann na
bolgáin seo an ceathrú cuid den chumhacht a
úsáideann an bolgán le filiméad chun an solas
céanna a chur amach.

3. Bolgán neon 
An bhfaca tú riamh na soilse a úsáidtear i
gcomharthaí fógraíochta? Tugaimid soilse
neon orthu seo. Tugaimid neon ar an ngás a
bhíonn taobh istigh den fheadán (tube) gloine.
Is féidir cruthanna éagsúla a dhearadh as an
ngloine chun litreacha agus pictiúir don
chomhartha a dhéanamh. Nuair a
ghluaiseann an leictreachas tríd an neon,
éiríonn an gás flosctha (excited) agus cuireann
sé amach solas. Déanann gás neon solas
dearg i gcónaí. Bíonn gáis speisialta éagsúla
i soilse le dathanna eile.

Conas leictreachas
a shábháil 

B
íonn an-dainséar ag baint le

fearais ar phríomhlínte

leictreachas sa bhaile agus sa

cheantar thart ort. Níor cheart duit dul in

aice leo. Féach ar na pictiúir seo agus

pléigh cén dainséar a bhaineann leo.

Smaoinigh ar áiteanna eile i do cheantar

a bheadh dainséarach ó thaobh spraoi.

Labhair le do mhúinteoir fúthu seo agus

dean liosta.

Anois dear póstaer atá oiriúnach

(suitable) do pháistí óga faoi na dainséir

a bhaineann le leictreachas.

Dainséar!
Sábháilteacht!
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L
e cabhair do chairde, scríobh amach liosta leideanna chun daoine a spreagadh

(encourage) chun leictreachas a shábháil. An féidir leatsa leictreachas a

shábháil? Cad faoi dhaoine eile sa bhaile agus ar scoil? Pléigh bealaí ina

bhféadfá fógraíocht a dhéanamh ar leideanna maidir le leictreachas a shábháil.

B’fhéidir go mbeadh suim agat sna láithreáin ghréasáin seo. Tá eolas breise agus

gníomhaíochtaí faoi leictreachas in Éirinn le fáil orthu.
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Tóg ciorcad (circuit) leictreachais 

BUNÁBHAIR:
• Bolgáin 

• Sreanga inslithithe (insulated) – gach ceann acu 10cm ar fad (in length).

• Cróite bolgán (bulb holders) 

• Cadhnraí (1.5V) 

• Téip insliúcháin (insulating tape) más mian leat 

• Scriúire (screwdriver) beag más mian leat 

TREORACHA:
1. Tóg bolgán, dhá phíosa sreanga, cadhnra agus cró bolgáin.

Féach an féidir leat an bolgán a lasadh.

2. Leid: Caithfidh tú cúrsa leanúnach (continuous path) nó ciorcad (circuit) 

a thógáil sula n-oibreoidh an leictreachas.

3. Tarraing léaráid a thaispeánann conas a cheangail tú gach rud le chéile.

DÚSHLÁIN BHREISE:
Cuir an dara cadhnra agus sreang eile sa chiorcad. Cad a tharlaíonn? 

Cuir an dara bolgán sa chiorcad. Anois cad a tharlaíonn? 

Déan ciorcad le bolgán, cadhnra agus sreang amháin. Ná bíodh an chró bolgáin ann.

Tarraing léaráidí de na ciorcaid a rinne tú.

Is féidir na bolgáin a lasadh sna ciorcaid seo ar fad! 

Déan lasc le haghaidh do chiorcaid 

Chun bolgán a lasadh, is gá ciorcad leanúnach a dhéanamh. Is féidir lasc a úsáid
chun ciorcad a bhriseadh agus a athdhéanamh (remake). Nuair a bhíonn an lasc ‘air’,
gluaiseann an leictreachas agus lasann an bolgán. Nuair a mhúchann (switch off) tú
an lasc, briseann tú an ciorcad, ní ghluaiseann an leictreachas agus múchtar an
bolgán. Bain triail as na lascanna simplí seo a dhéanamh.

Cur amú leictreachais 

C
innte, ní chaithimid an iomarca

ama ag smaoineamh ar

leictreachas. Ach ní

chiallaíonn sé seo gur ceart dúinn

leictreachas a chur amú (waste).

Beidh ár dtuismitheoirí agus ár

múinteoirí ag clamhsán faoin mbille

leictreachais, ach níos measa ná sin,

beimid ag déanamh díobháil (damage)

don phlainéad (planet). Conas sin,

meas tú? Má fhágann tú an teilifís sa

mhód fuireachais (standby) nuair nach

mbíonn tú ag féachaint air, úsáideann

sé leath an mhéid chumhachta a

úsáideann sé nuair a bhíonn sé ar siúl.

Má mhúchann tú do ríomhaire nuair

nach mbíonn tú á úsáid, sábhálfaidh tú

ceathrú den leictreachas a úsáideann

sé agus é ag obair.

Bí Aireach!
Sula ndéanann tú na gníomhaíochtaí san eagrán seo d’Eureka, smaoinigh ar na
rabhaidh (warnings) shábháilteachta seo: 

• Ná himir riamh le príomhlínte (mains) leictreachais. Maróidh siad tú.
• Ná cuir lámh fhliuch ar lasc (switch), ar shoicéad (socket) ná ar 

phlocóid (plug) riamh.
• Ná bain fearas (equipment) a oibríonn ar phríomhlínte leictreachais as a chéile

(take apart).
• Bíonn ceimicí nimhneacha (poisonous chemicals) taobh istigh de chadhnraí 

(batteries). Ná cuir iad in aice le do bhéal agus caith uait aon cheann atá 
ag sileadh (leaking).

Suirbhé ar fhearais leictreacha 
Úsáidimid leictreachas chun gnónna éagsúla a dhéanamh.

Deir eolaithe go n-aistríonn (transfer) fuinneamh

leictreach go fuinneamh de shaghasanna eile. Cuireann

roinnt de na fearais leictreacha fuinneamh solais,

fuinneamh teasa nó fuinneamh fuaime amach. Úsáideann

fearais eile leictreachas chun rudaí a chur ag gluaiseacht.

Cabhróidh an ghníomhaíocht seo leat machnamh ar an

bhfearas leictreachais atá i do scoilse.

TREORACHA:

1. Siúil timpeall ar an scoil. Déan liosta den fhearas 

leictreachais ar fad.

2. Nuair a bhíonn an liosta scríofa agat, féach an féidir 

leat an fearas a shórtáil i ngrúpaí.

3. Déan tábla mar seo chun na torthaí a thaifead: b’fhéidir

go bhfuil níos mó ná freagra amháin ag cuid den fhearas.

Dear agus déan samhail
(model) leictreach
Go dtí seo rinne tú ciorcaid agus lascanna. Anois tá tú réidh chun samhail a dhearadh
agus a dhéanamh. Bain úsáid as na scileanna ar fad atá foghlamtha agat.

SAMHAIL DE THEACH SOLAIS
Bunábhair: cárta, seilitéip, maidí reoiteoige, péint, marcóirí, ceallafán (cellophane), rolla
cairtchláir.

TÓIRSE LE LASC ‘AIR/AS’ 
Bunábhair: rolla cairtchláir, cupán plaisteach, scragall cistine don dromchla
frithchaiteach (reflective surface), marcóirí.

SOLAS NÓ DORDÁNAÍ (BUZZER) A OIBRÍONN NUAIR A SHEASANN TÚ AR MHATA
TAIRSÍ (DOORMAT) 
Bunábhair: éadach, scragall cistine, píosa cairpéid, samhail de dhoras.

TREORACHA:
1. Roghnaigh cé acu a dhéanfaidh tú agus bailigh na bunábhair a bheidh ag teastáil.
2. Tarraing plean de do shamhail.
3. Déan an ciorcad agus an tsamhail.
4. Leid: Déan an ciorcad ar dtús. Cinntigh go n-oibríonn sé sula ndéanann 

tú an tsamhail.

PLÉIGH:
Bain triail as an tsamhail anois – déan é a mheas (evaluate). An oibríonn sí go
maith?  Dá mbeifeá chun í a dhéanamh arís, an athrófá aon rud? 

solas fuaim teas gluaiseacht 

Ríomhaire ✔ ✔

Gléas Fótachóipeála ✔ ✔

SNA FEARAIS
SEO, GINEANN

LEICTREACHAS…

AIRE: iarr ar do mhúinteoir an fearas leictreachais a fháil duit. Ná húsáid an
sruth leictreachais, bolgáin (bulbs) ná sreanga (wires) ó do theach féin.

AIRE: iarr ar do mhúinteoir an fearas leictreachais a fháil duit. Ná húsáid an
sruth leictreachais, bolgáin (bulbs) ná sreanga (wires) ó do theach féin.

Soilse na cathrach 

BUNÁBHAIR:
• Cadhnra  • Sreanga  • Ceanglóirí páipéir (paper fasteners) • Cárta 
• Fáiscín páipéir • Bolgán • Cró bolgáin • Seilitéip  • Scragall cistine 

TREORACHA:
LASC UIMHIR A HAON 
1. Brúigh na ceanglóirí páipéir tríd an gcárta 1cm óna gcéile.
2. Cuir an fáiscín páipéir ar cheann de na ceanglóirí (féach ar an bpictiúr).
3. Ceangail na sreanga, na cadhnraí agus an bolgán le chéile.
4. Cad a tharlaíonn nuair a bhuaileann an fáiscín an ceanglóir eile? 
5. Cad a tharlaíonn má bhogann tú an fáiscín siar ón gceanglóir? 

LASC UIMHIR A DÓ 
Bain triail anois as lasc brú (pressure) a dhéanamh. Bíonn lasc brú ar chloigín dorais.
Nuair a bhrúnn tú an cnaipe, slánaíonn (completes) sé an ciorcad agus buaileann an
cloigín. Nuair a bhaineann tú do mhéar ón gcnaipe, tá briseadh ann sa chiorcad láithreach.

1. Brúigh ceanglóirí páipéir tríd an gcárta 1cm óna gcéile.
2. Fill an cárta.
3. Greamaigh píosa scragaill chistine leis an taobh istigh den chárta 

os comhair na gceanglóirí (féach ar an bpictiúr).
4. Ceangail na sreanga, na cadhnraí agus an bolgán leis na ceanglóirí 

(féach ar an bpictiúr).
5. Nuair a fhilleann tú an cárta, slánaíonn an scragall cistine an ciorcad.

Ba chóir go lasfadh an bolgán.
6. Nuair a osclaíonn tú an cárta, tá briseadh ann sa chiorcad.
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