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Forlíonadh Eolaíochta

Fíricí fónta
• Olltine Chicago in 1871, mhair sí cúpla lá. Sa chathair sin ag an am, 

rinne siad foirgnimh agus na cosáin go fi ú d’adhmad. Deir scéal 
amháin gur thosaigh an tine nuair a bhí bó á bleán (being milked) 
agus gur thug sí cic do laindéar (lantern) i scioból.

• In 1666, thosaigh tine ollmhór i mbácús bídeach agus dódh formhór 
Londain. Ag an am sin sa chathair, rinne siad foirgnimh d’adhmad.

• Tharla crith talún in San Francisco in 1906 agus lean tine ollmhór é. 
Thosaigh tinte beaga nuair a leag an crith talún laindéir agus soirn 
(stoves) agus scaip (spread) na tinte beaga sin. Mhair an tine trí lá.

Crosfhocal

Trasna

2. Tharla tine an-mhór sa chathair seo in 1871. (7)

3. Tharla crith talún agus tine an-mhór sa chathair seo in 1906. (3,9)

5. Nuair a bhíonn coinneal ag dó, tagann _________ agus 

dé-ocsaíd charbóin uaithi. (8)

6. ________ is cúis le 80% de na dóiteáin fhoraoise in Éirinn. (6)

7. Tharla tine an-mhór sa chathair seo in 1666. (7)

8. Is gnó an-tábhachtach é _____________dóiteáin. (7)

Anuas 

1. Tá breosla, teas agus _________ i dtriantán na tine. (8)

4. Má tá tine ann braithfi dh aláram cáithníní_____________ . (8)

    

Aláraim dheataigh
Éiríonn leis na mílte duine 
teacht slán ó thinte tí gach 
bliain toisc go bhfuil aláraim 
dheataigh sa teach acu. Bíonn 
braiteoir (sensor) san aláram 
agus braitheann sé cáithníní 
(particles)
deataigh san aer. Nuair a 
bhraitheann an t-aláram na 
cáithníní deataigh, tosaíonn an 
bonnán (siren) leictreach san 
aláram ag bualadh. Déanann 
na haláraim dheataigh torann an-ard ar fad, mar is i lár na hoíche (nuair a 
bhíonn an teaghlach ina gcodladh) a thosaíonn formhór na dtinte i dtithe. 
Is iad an halla agus an léibheann (landing) na háiteanna is fearr sa teach 
don aláram deataigh. Ba cheart tástáil a dhéanamh ar an aláram gach 
seachtain agus ba cheart cadhnraí (batteries) nua a chur isteach uair sa 
bhliain.

    

Comórtas an Earraigh 

    

Is í Briogáid Dóiteáin Átha Cliath an bhriogáid lánaimseartha is mó sa tír.  
Bunaíodh (founded) í sa bhliain 1862. Tá breis eolais fúithi, agus comhairle 
thábhachtach, ag http://www.fi resafety4kids.ie/ 

Breis eolais

Go raibh maith agaibh uile 
as póstaeir a chur isteach 
ar Chomórtas an Earraigh. 
Bhaineamar sult astu. Chuir 
daltaí ó Rang a 2 go Rang a 
6 isteach ar an gcomórtas.  
Bhíomar an-tógtha le dhá 
phóstaer ach go háirithe, a 
tháinig ó Scoil Náisiúnta Chnoc 
na Graí, Mala, Co. Chorcaí – 
bhí siad an-chruthaíoch go 
deo. Chuireamar an dá ainm 
isteach i hata agus an t-ainm 
a tháinig amach ná Edel Ní 
Mhurchú, Rang a 5. Cuirfi dh 
Eureka dearbhán One4all (luach 
€100) chuig Rang a 5 go luath. 
Comhghairdeas libh uile!

Samhlaigh contae 
iomlán trí thine! An 
mhí seo caite, i gcúige 
Alberta i gCeanada, 
bhí tine ollmhór ann. 
Ag pointe amháin, 
chlúdaigh sí níos mó 
ná 2,290 ciliméadar 
cearnach. Tá sé sin 
beagnach chomh 
mór le Contae Loch 
Garman! Tá 80,000 
duine ina gcónaí in 
Fort McMurray agus 
bhí orthu an chathair 
a fhágáil. Bhí lasracha 
a bhí níos airde ná 

4.5 méadar ar thaobh 
bhóithre. Bhí leoraithe 
trí thine agus díonta ag 
titim anuas. Chruthaigh 
(created) an tine a 
tintreach féin! 

Bíonn tinte móra nó 
falscaithe (wildfi res) 
ann gach samhradh 
i gCeanada ach is 
cosúil go mbíonn siad 
ann níos luaithe anois, 
in aghaidh na bliana 
(each year). Bhí 2015 
ar cheann de na blianta 
ba mheasa ar thaifead 
(on record), ó thaobh 

falscaithe de. Bhí 
samhradh na bliana seo 
caite an-tirim agus ní 
raibh an geimhreadh 
chomh fuar agus a 
bhíodh sé. Mar sin, bhí 
na toscaí (conditions) 
an-oiriúnach do thinte. 
Bíonn tinte ann sna 
foraoiseacha ar fud 
na hEorpa freisin 
agus tá líon na dtinte 
ag méadú de réir 
mar a mhéadaíonn 
líon na dtonnta teasa 
(heatwaves). B’fhéidir 
go bhfuil baint ag an 

téamh domhanda le líon 
na dtonnta teasa. Rinne 
na tinte an-damáiste 
sa Rúis agus sa 
Phortaingéil, sa Spáinn, 
sa Fhrainc, san Iodáil 
agus sa Pholainn. 

Cé go ndéanann tine 
damáiste uaireanta, is 
rud úsáideach í freisin. 
Nuair a d’fhoghlaim 
daoine fadó conas tine 
a dhéanamh agus a 
smachtú, bhí bua sa 
bhreis acu ar ainmhithe. 
Bhí siad in ann tine a 
úsáid ansin chun bia 

a chócaireacht, chun 
teas a thabhairt dóibh, 
chun miotal agus 
gloine a oibriú, chun 
criadóireacht (pottery) a 
dhéanamh. Shíl daoine 
anallód go raibh tine 
ar cheann de cheithre 
phríomhdhúil (main 
elements) an domhain, 
mar aon le huisce, aer 
agus talamh. 

Ós rud é go bhfuil 
an samhradh agus an 
aimsir the ag druidim 
linn, beimid amuigh 
faoin aer níos minice. 

Rachaidh a lán daoine 
ag spaisteoireacht sna 
foraoiseacha agus sna 
sléibhte. Má leanann 
an dea-aimsir 
ghrianmhar, éireoidh 
an talamh an-tirim. 
Caithfi mid bheith 
cinnte nach mbímid 
míchúramach le cipíní 
solais, le tine phicnice 
ná le beárbaiciú ar 
eagla go dtosóimis tine. 
In Eureka an tseachtain 
seo, gheobhaimid 
amach seo cad is tine 
ann, go díreach.

Forests on fire

An dúlra ag dó BípBíp



Is imoibriú ceimiceach (chemical reaction) í tine. Bíonn trí rud i gceist i 
dtine – breosla, teas agus ocsaigin (atá in aer). Is é triantán na tine an 
t-ainm atá air seo. 
Is féidir breosla a dhó. Uaireanta is solad (solid) é an breosla, m.sh., 
páipéar nó adhmad. Uaireanta eile is leacht é, m.sh., peitreal nó ola; 
uaireanta eile is gás é. Má lasann duine tine agus má tá dóthain breosla, 
ocsaigine, agus teasa aici, leanfaidh an tine uirthi ag dó. Má chailleann an 
tine aon cheann de na trí rud sin, múchfaidh sin an tine.

Cad is tine ann?

Arbh eol duit?
In Éirinn, dónn tinte thart ar 450 heicteár foraoise in aghaidh na bliana. 
Samhlaigh go bhfuil 450 páirc imeartha ag dul trí thine. Daoine is cúis le 
80% de na dóiteáin fhoraoise in Éirinn.

Sábháilteacht

Tá sé tábhachtach go bhfuil eolas agus tuiscint againn ar thinte mar 
gortaíonn tinte daoine gach lá. Chun bheith sábháilte sa bhaile, ar dtús 
caithfi mid bheith cúramach. Is iomaí rud is féidir linn a dhéanamh chun 
tinte a chosc sa bhaile. Cabhraíonn rudaí simplí linn chun an teach a 
choimeád slán, m.sh., aláraim dheataigh a chur in airde, nó cipíní agus 
lastóirí a choimeád in áit shábháilte.
Seo liosta de rudaí eile is féidir leat a dhéanamh sa bhaile chun bheith 
sábháilte:
• Déan plean le do theaghlach faoi conas éalú ó thine sa teach.
• Coimeád eochracha na bhfuinneog agus na ndoirse in áit ar 

féidir le gach duine teacht orthu go héasca. 
Smaoinigh ar rudaí eile a d’fhéadfá a dhéanamh agus dear póstaer a 
bhaineann le sábháilteacht ó thine sa scoil.

Tinte i 1916
Bhí ról an-mhór ag Briogáid Dóiteáin Átha Cliath i rith Sheachtain na 
Cásca,1916. Is fi ú cuairt a thabhairt ar an taispeántas atá acu i Halla na 
Cathrach, Baile Átha Cliath.

Coinnle ar lasadh
Fadó, sula raibh soilse gáis ná leictreachais 
againn, d’úsáid daoine coinnle chun solas a 
thabhairt dóibh san oíche. Nuair a lasann tú 
coinneal, cuingríonn (combines) an chéir (wax) 
le hocsaigin. Cruthaíonn sé seo dhá ghás nua 
- dé-ocsaíd charbóin agus galuisce (water 
vapour). Go hiondúil, gluaiseann na gáis sin in 
airde, ach sa chéad ghníomhaíocht eile, feicfi dh 
tú cad a tharlóidh má cheapann (trap) tú iad.

AIRE: Bí an-chúramach 
agus tú ag lasadh coinnle. 

Ná crom do cheann os 
cionn na coinnle.

Bunábhair:
• 2 choinneal bheaga (‘tealights’)
• Próca mór
• Cipíní solais
• Tráidire gainimh
TREORACHA:
1. Cuir an dá choinneal sa tráidire gainimh.
2. Go cúramach, las an dá choinneal. Iarr cabhair ar dhuine fásta. 
3. Cuir an próca os cionn coinnle amháin agus fág an dara 

coinneal gan chlúdach.
4. Breathnaigh ar na coinnle agus taifead cad a tharlaíonn. 
5. An bhfuil aon rud le feiceáil laistigh ar an ngloine?
Scríobh síos cad a tharla, dar leat. Pléigh do chuid tuairimí leis an 
múinteoir. Tá tuairimí Eureka ar leathanach eile.

Ceist a dó, ceist an dó
Ní gá an próca a chur go hiomlán síos ar an gcoinneal chun í a mhúchadh. 
An dé-ocsaíd charbóin sin a dhéantar nuair a bhíonn an choinneal ag 
dó, titeann sí síos. Coimeádann sí amach an t-aer nua agus dúnann sí 
foinse (source) ocsaigin na coinnle. 

Freagraí ar an gCrosfhocal
Trasna: 2 - CHICAGO, 3 - SAN FRANCISCO, 5 - GALUISCE, 6 - DAOINE, 
7 - LONDAIN, 8 - COMHRAC
Anuas: 1 - OCSAIGIN, 4 - DEATAIGH
Br
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Ocsaigin

Teas

Déan múchtóir dóiteáin

Comhrac dóiteáin
Bhí níos mó ná 1,000 comhraiceoir 
dóiteáin (fi refi ghters) ag obair 
ar an bhfalscaí in Alberta. Is gnó 
an-tábhachtach é comhrac dóiteáin. 
Mar aon le bheith ag plé leis na lasracha, 
is minic a bhíonn ar na comhraiceoirí 
dóiteáin daoine agus ainmhithe a 
shábháil. Ar ócáidí eile, múineann 
siad dúinn faoi shábháilteacht agus 
cabhraíonn siad le druileanna dóiteáin. 
Caitheann comhraiceoirí dóiteáin 
éide speisialta; ina measc, buataisí, 
lámhainní agus clogaid a chosnaíonn 
iad ón teas. Bíonn fearas speisialta 
acu; innill dóiteáin, píobáin uisce agus 
múchtóirí dóiteáin san áireamh.

Arbh eol duit?
Tá ceann de na hinnill dóiteáin is cumhachtaí ar domhan in ann páirc 
pheile a chlúdach le cúr (foam) laistigh de thrí nóiméad.

Ceist a dó, ceist an dó

Sa léaráid, feicfi dh tú go bhfuil próca bun os cionn ar choinneal atá ag dó. 
Tá an próca ina sheasamh ar imeall dhá bhloc sa chaoi go bhfuil bearna 
thíos faoi.
• Deir Mollaí go leanfaidh an choinneal uirthi ag dó mar go mbeidh 

aer, agus ocsaigin ann, ag teacht tríd an mbearna.
• Deir Maidhc go múchfar an choinneal mar go dtitfi dh an CO2 síos 

i dtreo na lasrach agus go gcoimeádfaidh sé amach an ocsaigin. 
Cé leis a n-aontaíonn tú?

Coinnle 
ar lasadh

Ar an gcoinneal gan phróca, lean an lasair ag dó. Bhí trí rud uaithi – breosla, teas, agus ocsaigin ón aer – agus bhí siad sin aici. Agus 
mar thoradh, cé nach raibh tú ábalta an dá ghás a fheiceáil, tháinig dé-ocsaíd charbóin (CO2) agus galuisce ó lasair na coinnle. 
Ach ar an gcoinneal a bhí faoin bpróca, níor mhair an lasair i bhfad. Nuair a bhí an lasair ag dó, cheap (trapped) an próca CO2 agus 
galuisce. Ar thug tú faoi deara go raibh ceobhrán (mist) beag le feiceáil ar an taobh istigh den phróca? Tharla sé seo mar go raibh 
an galuisce ag fuarú agus ag athrú go huisce.
Bhí an CO2 dofheicthe (invisible) sa phróca. Tá CO2 níos troime ná aer agus chuaigh sí go bun an phróca, áit ar chuir sí stad le haer 
nua ag teacht isteach sa phróca. Ní raibh an lasair ábalta dóthain ocsaigine a fháil agus mhúch sin an lasair. Sin an fáth a mbíonn 
CO2 i múchtóirí (extinguishers) dóiteáin áirithe.

Nuair a mhúchann comhraiceóirí dóiteáin 
cineálacha áirithe tinte beaga úsáideann siad 
múchtóirí. Clúdaíonn roinnt de na múchtóirí na 
lasracha i mbrat dé-ocsáid charbóin. Déanann 
múchtóirí mar seo níos lú damáiste ná 
mar a dhéanann uisce ó phíobán 
uisce. Bain triail as do mhúchtóir 
féin a dhéanamh. Ar dtús, 
caithfi dh tú gás 
dé-ocsaíd charbóin 
a dhéanamh.

Treoracha:
1. Cuir an choinneal sa tráidire gainimh agus las í. Bí cúramach 

sábháilte.
2. Iarr ar chara an feadán cairtchláir a shíneadh i dtreo na 

lasrach (féach ar an bpictiúr). Bí cinnte go bhfuil an feadán 
gar don lasair ach nach mbuaileann sé í.

3. Cuir taespúnóg den tsóid aráin sa bhuidéal.
4. Cuir 5 thaespúnóg d’fhínéagar sa bhuidéal. Cloisfi dh tú 

giosáil (fi zz) agus feicfi dh tú bolgáin sa bhuidéal. Tá 
dé-ocsaíd charbóin (CO2) déanta agat anois.

5. Go tapa, doirt an gás dé-ocsaíd charbóin síos an feadán 
cairtchláir i dtreo na lasrach. Bí cinnte nach ndoirteann tú 
aon chuid den leacht.

6. Ní bheidh tú ábalta an gás a fheiceáil ag gluaiseacht.
7. De réir mar a ghluaiseann an dé-ocsaíd charbóin síos an 

feadán, múchfar an lasair.
8. Brúnn an dé-ocsaíd charbóin an ocsaigin ó lasair na coinnle, 

agus mar sin, ní féidir léi dó.

Bunábhair:
• Buidéal beag plaisteach 

(m.sh. do dheoch iógairt) 
• Sóid aráin 
• Fínéagar
• Taespúnóg
• Coinneal bheag 

(‘tealight’)
• Tráidire gainimh
• Cipíní solais
• Feadán cairtchláir, é 

thart ar 10 cm ar fad

Smaoinigh air seo: Faigh amach cá bhfuil na múchtóirí dóiteáin sa scoil.
Má mhalartaíonn tú méideanna na sóide agus an fhínéagair, an ndéanfaidh 
sé difríocht don mhúchtóir? Ullmhaigh imscrúdú le fáil amach.

Gaineamh


