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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Bíonn criostail le feiceáil i ngach 
áit. Féach ar sheoda, ar gheamanna, 
ar chalóga sneachta agus ar ghráinní 
salainn nó siúcra; is criostail iad uile. 
Tá na criostail go hálainn agus tá 
siad ag cur gliondair agus draíochta 
ar dhaoine leis na mílte bliain 
anuas. Tá diamaint, rúibíní (rubies), 
smaragaidí (emeralds) agus saifírí á 
gcaitheamh ag daoine mar sheodra, 
le fada an lá. Chosain na geamanna 
seo a lán airgid agus léirigh siad go 
raibh saibhreas agus cumhacht ag 
na daoine a chaith iad.

Criostalagrafaíocht 
(crystallography) an t-ainm atá 

ar an staidéar a dhéanaimid ar 
chriostail agus ar na bealaí ina 
bhfaighimid na criostail. Tá tábhacht 
le criostalagrafaíocht san eolaíocht, 
sa mhatamaitic agus sa leigheas. 
Tá criostail in úsáid ina lán tionscal 
(industries) freisin. Tá criostail 
diamaint in úsáid ar an gcuid den 
druilire (drill) a dhéanann an poll trí 
thalamh agus trí charraigeacha le 
teacht ar ola. Tá diamaint in úsáid 
sna sábha (saws) chun bloic chloiche 
a ghearradh ar láithreáin tógála 
(building sites). Tá leachtchriostail 
(liquid crystal) in úsáid ina lán 
scáileán ríomhaire.  

Is féidir criostal a chruthú ar 
mhórán bealaí - galú (evaporation), 
reo, nó nuair a éireoidh magma 
(carraig leáite) fuar. Bíonn meascán 
de mhianraí (minerals) éagsúla 
i gcarraig agus bíonn formhór 
na mianraí sin i bhfoirm criostal. 
Uaireanta is gráinní bídeacha iad 
na mianraí seo; uaireanta eile, is 
criostail mhóra iad. De ghnáth, 
tógann sé na mílte bliain ar chriostail 
mhianracha an domhain ‘fás’. Ach 
fásann cinn eile, criostail shalainn 
mar shampla, chomh tapa sin gur 
féidir leat iad a fheiceáil ag fás sa 
bhaile! Fásann criostail eile, siúcra 

mar shampla, go tapa freisin mar 
nach dtagann siad ó charraigeacha.

Tá criostail an-tábhachtach, 
agus dá bhrí sin, shocraigh 
(decided) eolaithe gurb 
í  2014 Bliain Idirnáisiúnta na 
Criostalagrafaíochta. Tá súil ag 
eolaithe go bhfoghlaimeoidh 
daoine faoi chriostail agus faoi 
chriostalagrafaíocht. Ar an ábhar 
sin, in eagrán na seachtaine seo 
d’Eureka, taispeánfaimid duit conas 
do chuid criostal féin a fhás agus 
beidh deis agat rudaí eile a thriail 
freisin.

Crystal  Creations 

Criostail Áille



Freagraí ar ‘Ceist chrua’
• 1. Is é 7 luach cruais na haimitise. • 2. Rugadh i mí na Nollag 

tú. • 3. Tá rúibín agus saifír chomh crua lena chéile. • 4. Is é 
smaragaid cloch bhreithe an duine a rugadh i mí Bealtaine.

Criostail a chruthú
Má fhuaraíonn magma go han-tapa, 
uaireanta cruthóidh sé criostail bheaga nó 
b’fhéidir nach mbeidh criostail ar bith ann. 
Ach uaireanta eile, sileann an magna isteach 
i scoilteanna (cracks) agus fuaraíonn sé 
go mall; má tharlaíonn sé sin, cruthóidh sé 
criostail mhóra. Tarlaíonn sé sin nuair atá an 
t-ábhar leáite go han-domhain faoin talamh. 
Samplaí de na criostail sin is ea diamaint, 
rúibíní, smaragaidí agus saifírí. Uaireanta 
faighimid criostail i ndiaidh d’uisce galú 
(evaporates). Mar shampla, nuair a ghalóidh 
sáile (salt water), beidh criostail salainn 
ann. Déan an chéad ghníomhaíocht eile go 
bhfeicfidh tú. 

Bíonn rudaí ag galú thart orainn de shíor ach go minic 
ní thugaimid faoi deara iad. Nuair a chrochfaimid éadaí 
fliucha suas le triomú, imeoidh an t-uisce astu tar éis 
tamaill .i. galaíonn an t-uisce isteach san aer. Uaireanta, 
má bhíonn ábhair eile san uisce, m.sh. siúcra nó salann 
nó cailciam, beidh siad fágtha nuair a ghalóidh an t-uisce. 

Seoda an tSalainn
Bunábhair:
• Uisce te ón mbuacaire (chomh te agus is féidir)
• Salann
• Próca
• Taespúnóg (5 ml) agus spúnóg bhoird (15 ml)
• Fochupán agus áit theolaí inar féidir leat iad a fhágáil
• Lionsa láimhe

Treoracha:

1. Cuir 5 spúnóg bhoird uisce isteach sa phróca. Measc isteach 5 
thaespúnóg salainn, ceann ar cheann.

2. Lean ort ag meascadh go dtí nach féidir leat an salann a fheiceáil. Deir 
eolaithe go bhfuil an salann tuaslagtha (dissolved).

3. Doirt beagán den mheascán ar an bhfochupán. Fág in áit theolaí é.

4. Scrúdaigh an fochupán gach lá ar feadh cúpla lá. 

5. Cad a tharlaíonn don uisce? ________________________________

6. Cad a tharlaíonn don salann? _______________________________

Úsáid an lionsa láimhe chun scrúdú a dhéanamh ar na criostail 
atá ar an bhfochupán.  

Déan cur síos orthu: 

     Ciorcail □     Ciúbanna □     Dronuilleoga □

Aire: iarr ar dhuine fásta cabhrú  
leat leis an uisce te.
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Freagraí ar an gCrosfhocal
Trasna: 2. 4. TALC 6. SMARAGAID 8. CRUAS 9. AIMITIS

Síos: 1. THEAS 2. MAGMA 3. SHLEAS 4. TUASLAGFAIDH 5. LEIGHEAS 7. DIAMANT

Fás criostail
Treoracha:
1. Ceangail an fáiscín páipéir ar bhun an chorda; 

ceangail an peann luaidhe ar bharr an chorda.
2. Leag an peann luaidhe trasna ar bharr an phróca. 

Ba cheart go mbeadh an corda díreach fada go 
leor go mbeadh an fáiscín i dteagmháil le bun an 
phróca. Fág an peann luaidhe, an corda agus an 
fáiscín páipéir ar leataobh.

3. Iarr ar dhuine fásta cupán (250 ml) uisce an-te a 
chur ón mbuacaire isteach sa phróca.

4. Cuir isteach salann Epsom, taespúnóg ar 
thaespúnóg. Corraigh an meascán go dtí go bhfuil 
gach spúnóg salainn tuaslagtha. 

5. Tar éis tamaill, tabharfaidh tú faoi deara nach 
féidir leat a thuilleadh salainn a thuaslagadh agus 
go bhfuil salann ina luí ar bhun an phróca. Anois, 
tá tuaslagán forsháithithe (supersaturated 
solution) agat. Ná cuir a thuilleadh salainn isteach.

6. Ísligh an faiscín páipéir agus an corda isteach sa 
phróca.  Leag an peann luaidhe trasna ar bharr an 
phróca.  

7. Fág in áit shábháilte é ar feadh cúpla lá.

Bíonn cruthanna éagsúla agus méideanna 
éagsúla ar chriostail. Bain triail as cinn a 
dhéanamh as Salann epsom.

Dúshlán breise:
Iarr ar dhuine fásta tuaslagán eile d’uisce agus salann Epsom a dhéanamh duit, cosúil leis an gceann 
thuas. An uair seo, cuir an meascán sa chuisneoir.  
An dtógann sé i bhfad ar na criostail fás?  ______________
Déan cur síos ar na difríochtaí idir na criostail seo agus na chéad chriostail. ___________________

Bunábhair:
• Próca
• Thart ar 250 ml (cupán 

tomhais) d’uisce atá 
díreach fiuchta 

• Thart ar 220 g  
(1 – 1½ cupán)   
de shalann Epsom  

• Peann luaidhe nó  
sop óil

• Snáithe / corda cadáis 
• Spúnóg
• Fáiscín páipéir

Calóga sneachta
Is criostail oighir iad calóga sneachta. 
Nuair a reonn uisce go hard sna scamaill, 
is é an toradh na criostail oighir seo. 
Fuair Wilson A. Bentley amach go bhfuil 
6 shleas nó 6 ghéag ar chalóg sneachta 
i gcónaí, ach tá gach calóg sneachta 
éagsúil ó chalóga sneachta eile. Ghabh 
(captured) Wilson níos mó ná 5000 calóg 
sneachta i rith a shaoil. Nuair a bhíonn 
teocht íseal ar an aer idir 0 céim agus 
-40 céim Celsius (ºC), reonn braoiníní 
beaga uisce ar chaithníní deannaigh (dust 
particles). Má bhíonn an aimsir an-fhuar, 
bíonn bioranna (points) géara ar na 
calóga. Mura mbíonn sí an-fhuar, bíonn 
cruth níos boige orthu. Tagann athrú agus 
fás ar chruth na gcalóg a fhad agus atá 
siad ag titim. 

Dear agus déan calóga sneachta

TreOrACHA:
1. Cas na trí réiteoir píopa thart ar a chéile sa lár agus déan cruth réalta a bhfuil 6 thaobh uirthi. Bí cinnte go 

bhfuil sé beag go leor chun dul isteach sa phróca. Ceangail an téad ar na réiteoirí (isteach beagáinín ó bharr 
gach biora) – beidh sé cosúil le calóg sneachta nó le líontán damháin alla. Gearr an téad agus cuir ar leataobh 
aon téad nach bhfuil in úsáid.

2. Ceangail píosa eile téide ar bharr réiteora amháin chun lúb a dhéanamh. 
3. Cuir peann luaidhe tríd an lúb. Cuir an chalóg sneachta isteach sa phróca. Bí cinnte gur féidir leis an gcalóg 

crochadh ón bpeann luaidhe istigh sa phróca (féach an léaráid).
4. Tóg an chalóg amach as an bpróca.
5. Déan céimeanna 3,4 agus 5 ón ngníomhaíocht dheireanach arís.
6. Is féidir braon den dath bia a chur isteach san uisce anois má theastaíonn calóg dhaite uait.
7. Croch an chalóg sa phróca. Fág í ar feadh cúig lá nó mar sin. Déan seiceáil uirthi tar éis lae amháin - féach 

uirthi ach ná leag lámh uirthi! Ba cheart go mbeifeá in ann criostail a fheiceáil ag fás ar do chalóg.  
8. Nuair a bhíonn do chalóg clúdaithe le criostail áille, tarraing amach as an tuaslagán í agus lig di triomú.

iarr ar dhuine fásta an 
t-uisce a fhiuchadh agus a 

dhoirteadh duit.

Pléigh:
Tar éis lae nó mar sin, ba cheart go mbeifeá in ann criostail bheaga a fheiceáil ag fás ag bun an phróca, 
ar an bhfáiscín páipéir agus ar an gcorda. Féach go cúramach orthu le lionsa láimhe. An bhfuil an cruth 
céanna orthu agus atá ar na criostail salainn?  _________________

BUNÁBHAir:
• Próca a bhfuil béal leathan air
• 3 réiteoir píopa (pipecleaner) 
• Téad / snáithe
• Siosúr
• Peann luaidhe 
• Thart ar 250 ml (cupán tomhais) 

d’uisce atá díreach fiuchta 
• Thart ar 220 g (1 – 1½ cupán)   

de shalann Epsom 
• Taespúnóg 
• Dath bia (más mian leat)

Aire: Bí cinnte go gcabhraíonn 
duine fásta leat leis an uisce fiuchta.

peann luaidhe

faiscín páipéir

uisce criostail

sreang
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Fíricí Fónta
• Is é an diamant an t-ábhar nádúrtha is crua ar 

domhan. Ach má bhuaileann tú diamant go dian le 
casúr, scoiltfi dh an diamant ina mhionphíosaí.

• Tá eolaithe ábalta sárdhiamaint (super diamonds) a dhéanamh anois. 
Tá na diamaint seo 50% níos crua ná diamant nádúrtha. Cabhraíonn 
siad le ríomhairí agus le fóin phóca oibriú níos tapúla agus níos fearr.

• Tháinig an diamant is mó riamh ón Afraic Theas, sa bhliain 1905.
• Mí na Samhna 2013, d’íoc duine €61 mhilliún ar dhiamant. Pink Star 

an t-ainm ar an diamant.
• Is féidir léasair a dhéanamh de rúibíní agus de shaifírí. Úsáidimid 

léasair beagnach gach lá – i seinnteoirí CD, chun barrachóid a léamh 
i siopaí, i gcúrsaí leighis, chun ríomhphoist a sheoladh, ag gearradh 
miotail agus ar na céadta bealaí eile. 

• Úsáidimid criostail ghrianchloiche (quartz) in uaireadóirí agus i 
leictreonaic (electronics) eile chun an t-am a thomhas go beacht.

Is féidir criostail mhianraí a aithint ar bhealaí éagsúla. Uaireanta aithnímid iad ar a 
ndath. Mar shampla, bíonn dath dearg ar rúibíní, dath gorm ar shaifírí agus ar thópás, 
dath glas ar smaragaidí, dath corcra ar aimitisí agus, go hiondúil, ní bhíonn dath ar 
bith ar dhiamaint. Le fada an lá, shíl daoine go raibh nasc idir na mianraí seo agus 
míonna áirithe agus nasc siad cloch agus mí – mar shampla, is é an diamant cloch 
bhreithe an duine a rugadh i mí Aibreáin. 
Is féidir mianraí a aithint ar scála cruais (hardness scale) freisin. D’airg (invented) 
Friedrich Mohs an scála sa bhliain 1812. D’úsáid sé 10 mianra. Is é talc an mianra 
is boige ar scála Mohs – tá luach 1 ag talc. Is é diamant an mianra is crua ar scála 
Mohs – tá luach 10 ag diamant. Má tá mianra agat nach n-aithníonn tú, is féidir é a 
thástáil in aghaidh na 10 mianra ar an scála. Cibé mianra a scríobann mianra eile, is 
é sin an mianra is crua den dá mhianra. Mar shampla, scríobfaidh saifír tópás mar 
go bhfuil sé níos crua ná tópás. Má scríobann an dá mhianra a chéile, tá siad chomh 
crua lena chéile. Scríobfaidh diamant (10) gach mianra eile.  
Taispeánann an bharrachairt thuas an luach cruais atá ar mhianraí áirithe ach níl 
ainmneacha na mianraí le feiceáil. Is ionann an dath atá ar na barraí agus fíordhath 
na mianraí. Úsáid an t-eolas ar fad a thugamar duit chun na mianraí ar an gcairt a 
ainmniú. Scríobh síos luach a gcruais agus ansin freagair na ceisteanna seo a leanas.
1. Cén luach cruais atá ar aimitis? __________________
2. Más é tópás do chloch bhreithe, cén mhí inar rugadh tú? __________________
3. Cén dá mhianra a bhfuil an cruas céanna iontu? __________________
4. Cén chloch bhreithe atá ag duine a rugadh i mí Bealtaine? __________________

Ceist chrua

Greenwave

Crosfhocal
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• Is é an diamant an t-ábhar nádúrtha is crua ar 
domhan. Ach má bhuaileann tú diamant go dian le 

Tá an t-earrach beagnach 
linn - labhair le do mhúinteoir 
faoi pháirt a ghlacadh i 
dtionscnamh Greenwave 
agus comharthaí an earraigh 
a aithint. Tá breis eolais le fáil 
ag www.greenwave.ie

Trasna:
4. Is é _____ an mianra is boige. (4)
6. Cloch bhreithe Bhealtaine. (9)
8. Tástálann scála Mohs __________ mianraí. (5)
9. Cloch bhreithe Fheabhra. (7)

Síos:
1. Tháinig an diamant is mó riamh ón Afraic _________. (5)
2. Carraig leáite. (5)
3. Bíonn 6 ________ ar chalóg sneachta. (6)
4. Má mheascann tú salann agus uisce, _____________ an 

t-uisce an salann. (12)
5. Tá tábhacht le criostalagrafaíocht san eolaíocht, 

sa mhatamaitic agus sa _____________. (8)
7. Is é an _________ an t-ábhar nádúrtha is crua ar domhan. (7)
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