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SLÁINTE AGUS
SÁBHÁILTEACHT
Sa seomra miotalóireachta tá
roinnt rudaí dainséaracha ar chóir
bheith aireach fúthu. Seo a leanas
roinnt rialacha duit le leanúint chun
a bheith sábháilte.

1) Ná caith éadaí scaoilte

Féadann éadaí scaoilte éirí ceangailte i
bpáirteanna gluaisteacha inneall ar nós na
deile agus druilirí. Bí cinnte go bhfuil do
mhuinchillí ardaithe suas agat agus do
charbhat ceangailte isteach nuair a bhíonn
obair ar siúl agat ar na hinnill seo. Nuair is
féidir é, ní mór naprún a chaitheamh.

2) Gruaig fhada le ceangal

Mar a dúradh faoi éadaí scaoilte, is éasca do
ghruaig fhada éirí ceangailte i bpáirteanna
gluaisteacha inneall. Bí cinnte go bhfuil do
chuid gruaige ceangailte siar agat i gcónaí
agus tú ag obair ar inneall.

3) Uirlisí

Ní mór gach uirlis a úsáid i gceart. Mura
bhfuil tú cinnte conas uirlis ar leith a úsáid,
ní mór duit iarraidh ar mhúinteoir a
thaispeáint duit. Ná bíodh píosa i mbos do
láimhe riamh agat nuair a bhíonn uirlis ar nós
scriúire in úsáid agat.

4) Spás Oibre

Bí i bhfeighil ar do spás oibre féin. Bí cinnte
go mbíonn an pasáiste saor ó mhálaí agus
stóil/cathaoireacha i rith ranganna praiticiúla
ós rud é go bhféadfadh siad duine a leagadh.
Coinnigh do bhinse oibre glan agus tú ag
obair agus bíodh do spás féin glan ag
deireadh gach ranga.

5) Cosaint Súl

Ní mór cosaint súl amhail spéaclaí cosanta,
gloiní cosanta nó aghaidhsciatha a
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chaitheamh aon uair a bhíonn tú ag obair ar
inneall. Dá rachadh píosa d’ábhair éigin, beag
nó mór, isteach i do shúil, d’fhéadfadh sé
damáiste a dhéanamh don radharc agat.

6) Múch

Má tá tú ag gabháil do phéintéireacht
spraeála, sádráil nó prásáil, bí cinnte go
bhfuil an fean aistarraingthe lasta agat chun
go mbeidh an spás oibre aeráilte. Tá sé
dainséarach análú agus múch timpeall.

7) Ábhair theo

Bí cúramach agus ábhair theo á láimhseáil
agat. Ní mór duit lámhainní a chaitheamh an
t-am go léir agus tlú a úsáid chun an t-ábhar
a iompar. Ná fág aon ábhar te síos ar spás
oibre, siúl amach agus dearmad a dhéanamh
air. Bí cinnte go bhfuil an t-ábhar fuar sula
bhfágann tú síos é ar eagla go bpiocfadh
duine eile suas é.

8) Leictreachas

Tá an-chuid fearas leictreach sa seomra
miotalóireachta. Má thugann tú faoi deara go
bhfuil aon chábla nó fearas leictreach
lochtach, ní mór duit seo a chur in iúl don
mhúinteoirí láithreach. Ná déan iarracht aon
rud a shocrú tú féin.

9) Sláinteachas

Bí cinnte go bhfuil do lámha glanta i ndiaidh
gach ranga phraiticiúil.

SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHT

CAIBIDIL 1

Seo a leanas roinnt
chomharthaí sábháilteachta a
d’fhéadfadh bheith le feiceáil
timpeall an tseomra

COMHARTHAÍ SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHTA
Cosc ar Éadaí Scaoilte

Cosaint Súl

Siúlbhealach gan Chonstaic

Dainséar ó Leictreachas

Garchabhair

Cosc ar bheith ag
rith sa seomra

Nigh do lámha

Doras Dóiteáin

Stad práinneach

Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht
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CAIBIDIL 1

SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHT

AM GNÍOMHAÍOCHTA
Tá píosa á dhruileáil ag an duine seo dá
thionscnamh miotalóireachta.

An féidir leat aon rud baolach ó thaobh
sláinte agus sábháilteachta de a aithint?

Céard a déarfá leis chun cabhrú leis a
chuid oibre a dhéanamh ar bhealach níos
sábháilte?

?

CÚPLA CEIST

1) Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach do lámha a ghlanadh
i ndiaidh an ranga miotalóireachta?

2) Cén fáth nár chóir duit píosa miotail the a fhágáil ar dheasc?

3) Conas is féidir leatsa tacú le daoine gan titim sa seomra miotalóireachta?

4) Cén fáth a bhfuil sé chomh tábhachtach sin bheith i spás oibre atá aeráilte
go maith agus tú i mbun na péintéireachta spraeála?
5) Cad iad na céimeanna réamhchúraim sábháilteachta ar féidir leatsa a
ghlacadh nuair atá obair ar siúl agat ar an druilire?

6) Má fheiceann tú cábla ar an urlár agus má thugann tú faoi deara go bhfuil
spréacha ag teacht as, céard is cóir a dhéanamh ?
7) Céard is ciall leis na comharthaí seo? A)

B)

C)

8) Ar bhileog A3, cruthaigh póstaer sláinte agus sábháilteachta don seomra
Miotalóireachta. Ní mór duit rialacha agus comharthaí sláinte agus
sábháilteachta ábhartha a chur air.
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CAD AS A
DTAGANN IARANN
An dtuigeann tú na focail seo?

Tochailte - Rud a thochailt
Asbhainte - Rud a bhaint

Tá miotail ar fáil i gclocha sa talamh. Glaoitear
Iarnmhian ar na clocha seo.

Déantar mianadóireacht nó tochailt ar an iarnmhian
chun é a thógáil amach as an talamh. Nuair atá sé
tochailte, caithfear é a sheoladh ar aghaidh chun go
mbainfear an miotal amach as.

Sampla den Iarnmhian

Cuirtear an iarnmhian isteach i bhfoirnéis chun go
leáfaí é agus baintear an miotal amach as ansin.

Is meascán de chré, clocha,
gaineamh agus síolta é
iarnmhian.

Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht
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CAIBIDIL 2

CAD AS A DTAGANN IARANN

FOIRNÉIS SOINNEÁIN
Iarnmhian, aolchloch, cóc
Dramhgháis

Cóiriú cupáin
agus cóin
200˚C
500˚C

Brící tine

900˚C

1200˚C

Aer te

1700˚C

Slaig

Iarann Leáite amach

Slaig amach

Iarann leáite
• Tagann iarann ón bhfoirnéis soinneáin.

• Cuirtear lánán atá comhdhéanta d’iarnmhian, aolchloch agus cóc isteach
san fhoirnéis.

• Séidtear aer te isteach san fhoirnéis trí Tuyere chun an teocht a mhéadú.

• Cabhraíonn na brící tine ar a nglaoitear Líneáil Athraonta an teocht a choimeád
san fhoirnéis.

• Nuair a bhíonn an cumasc ag leá, titeann an t-iarann leáite go bun na foirnéise.

• Cuireann an aolchloch an t-uisce nó an Slaig ag snámh os cionn an iarainn leáite.

• Baintear an slaig amach as an bhfoirnéis ó am go chéile. Is féidir seo a úsáid mar
leasachán talmhaíochta.

• Baintear an t-iarann leáite, ar a dtugtar Muciarann, ón bhfoirnéis.
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CAD AS A DTAGANN IARANN

CAIBIDIL 2

Tá ról tábhachtach ag gach cuid den
lánán i gcruthú iarainn:
Cóc = Breosla

Aolchloch = Chun an dramhaíl a chur ag

snámh os cionn an iarainn leáite

Iarnmhian = na clocha ina bhfuil an t-iarann

Conas a choimeádtar an teas san fhoirnéis nuair a bhíonn an lánán á chur isteach?
• Mar a bheadh agus cáca á bhácáil agat, má osclaítear doras an oighinn i rith na
bácála tiocfaidh an teas go léir amach.
• Sa léaráid feicfidh tú go bhfuil cóiriú cupán agus cón (cloigíní dúbailte) ann.
Tá sé seo comhdhéanta de dhá chón ar féidir iad a ardú nó a ísliú.
• Nuair atá an fhoirnéis ar siúl, ardaítear an dá chón suas agus déantar
aerdhíonach an fhoirnéis.

• Nuair is mian leat tuilleadh lánáin a chur isteach ní íslítear ach an cón uachtarach.
• Ós rud é go bhfuil an cón íochtarach ardaithe go fóill níl slí ag an teas éalú.
• Nuair atá an lánán go léir curtha isteach, ardaítear an cón uachtarach arís.

• Íslítear an cón íochtarach anois agus titeann an lánán go léir isteach san fhoirnéis.

• Nuair atá an lánán go léir san fhoirnéis ardaítear an cón íochtarach arís.

Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht
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CAIBIDIL 2

CAD AS A DTAGANN IARANN
CEISTEANNA

1) Cad é an difríocht idir tochailt agus asbhaint?

2) Cad is gá a bhaint ón iarnmhian sular féidir cruach a dhéanamh de?

?

3) I d’fhocail féin, luaigh feidhm na líneála athraonta agus na npíobán tuyere.
4) I d’fhocail féin, luaigh feidhm an chóic, na haolchloiche agus na
hiarnmhéine sa lánán.
5) Conas a stoptar an teas éalú ón bhfoirnéis soinneáin?

6) I d’fhocail féin, scríobh scéal an iarainn agus é ag teacht ón talamh chuig
a rud a thagann amach as an bhfoirnéis.
7) Féach ar an sampla thíos de cheist a tháinig suas ar scrúdú maidir leis an
bhfoirnéis soinneáin. Féach conas mar a dhéanfá féin seo a leanas:
Taispeánann an Iéaráid Foirnéis Soínneáin.
Ainmnigh trí cinn ar bith de na páirteanna lipéadaithe.
Páirt

Ainm

A
B
C
D
E

Gnáthleibhéal
Ardlbeibhéal
(a) (i) Ainmnigh an cineál foirnéise a thaispeántar.
(ii) Liostaigh na hábhair atá sa lucht.
(iii) Déan cur síos ar conas a choisctear caillteanas
teasa ón bhfoirnéis seo.
(iv) Ainmnigh dhá fhoirnéis ar bith a tháirgeann cruach.
(9 marc)
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IARANN GO CRUACH
An dtuigeann tú na focail seo?

Mínghlanta/Scagtha - Rud a dhéanamh íon

Briosc - Bristear é ina smidiríní go héasca

Iarnmhian
Foirnéis Soinneáin
Muciarann
Bunfhoirnéis Ocsaigine

Stuafhoirnéis Leictreach
Cruach

Nuair a thagann muciarann amach as an bhfoirnéis soinneáin, tá sé an-bhriosc agus ní
féidir mórán úsáide a bhaint as in earnáil na tionsclaíochta. Caithfear an muciarann a
mhínghlanadh i bhfoirnéis eile chun cruach a dhéanamh de.

Tá mapa thuas de na céimeanna is gá a ghlacadh chun cruach a dhéanamh d’iarnmhian.

Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht
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CAIBIDIL 3

IARANN GO CRUACH

BUNFHOIRNÉIS OCSAIGINE

Cochall Eastarraingthe Gáis
Lansa Ocsaigine Uiscefhuaraithe

Poll Tapála

Poll Slaige
Sceall Cruaiche
Líneáil Athraonta

Slaig
Miotal Leáite

• An bealach is coitianta a dtáirgtear cruach ar fud an domhain ná tríd an
mbunfhoirnéis ocsaigine.
• Tá sé phríomhchéim chun cruach a chruthú san fhoirnéis seo:
1) Ar dtús, cuirtear dramhiarann agus dramhchruach
isteach san fhoirnéis

2) Doirtear muciarann leáite isteach san fhoirnéis ansin
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IARANN GO CRUACH

CAIBIDIL 3

3) Íslítear an lansa ocsaigine isteach san fhoirnéis ansin le
hocsaigin a shéideadh isteach san fhoirnéis chun an teocht a
ardú. Cruthaíonn an ocsaigin slaig san fhoirnéis chomh maith.

Ritheann uisce tríd an lansa ionas nach leáfaí san fhoirnéis é.

4) Tógtar samplaí ó am go chéile chun cáilíocht na cruaiche a sheiceáil.
5) Baintear an lansa ansin agus castar taobhach an foirnéis
chun ligean don iarann leáite doirteadh amach tríd an
bpoll tapála.

6) Castar timpeall arís é chun ligean don tslaig doirteadh amach
tríd an bpoll slaige.

San am atá thart, d’úsáideadh
an gabha boilg láimhe chun an
ceárta a dhéanamh níos teo. Seo
an prionsabal céanna leis an lansa
ocsaigine Uiscefhuaraithe sa
bhunfhoirnéis ocsaigine.
Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht
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CAIBIDIL 3

IARANN GO CRUACH

STUAFHOIRNÉIS LEICTREACH
Cáblaí
Leictreachais

Leictreoidí
Ionraon Ocsaigine

Gob Tapála

Doras leis
an tslaig a
bhaint
Iarnmhian

• Cuirtear lánán d’iarann agus dramhchruach isteach san fhoirnéis.

• Íslítear na leictreoidí carbóin ansin isteach san fhoirnéis agus cuireann na cáblaí
leictreachais sruth tríothu.
• Léimeann an sruth, nó déanann sé stua, ó bharr na leictreoidí chuig an iarann
cruach. Cruthaíonn seo teas agus leáitear na miotail.

• Mar a dhéantar leis an mbunfhoirnéis ocsaigine, tógtar samplaí ó am go chéile
chun cáilíocht na cruaiche a sheiceáil.
• Nuair atá sé in am an tslaig a bhaint, osclaítear an doras cúil agus claontar an
fhoirnéis chun gur féidir leis an tslaig sileadh amach.
• Nuair atá an tslaig imithe, claontar an fhoirnéis chun tosaigh chun ligean don
chruach leáite sileadh amach as an nGob Tapála.

Oibríonn an stuafhoirnéis
leictreach ar bhealach comhchosúil
leis an táthaire maide. Bíonn an dá
cheann ag brath ar léim nó stua
srutha chun dóthain teasa a
chruthú leis an miotal a leá
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IARANN GO CRUACH
CEISTEANNA

1) Déan cur síos, i d’fhocail féin, ar conas a mhéadaítear teas sa
bhunfhoirnéis ocsaigine.
3) I d’fhocail féin, tabhair achoimre ar conas a dhéanann an
bhunfhoirnéis ocsaigine cruach as muciarann leáite.

?

CAIBIDIL 3

4) I d’fhocail féin, déan cur síos ar chur isteach an lánáin na stuafhoirnéise leictrí
5) Conas mar a dhéanann an stuafhoirnéis leictreach an t-iarann agus a chruach
a leá?
6) Déan cur síos, i d’fhocail féin, ar conas mar a bhaintear an tslaig agus an
chruach leáite amach as an stuafhoirnéis leictreach

7) Cén fáth, dar leatsa, go bhfuil sé tábhachtach samplaí a thógáil ón bhfoirnéis?

8) Ar bhileog A3, déan comparáid idir gach ceann de na trí fhoirnéis ar fhoghlaim
tú fúthu: foirnéis soinneáin, bunfhoirnéis ocsaigine agus stuafhoirnéis leictreach
9) Féach thíos ar an sampla de cheist a bhí ar pháipéar scrúdaithe maidir le
foirnéis soinneáin. Fiosraigh conas mar a dhéanfá féin seo a leanas:
(b) Taispeánann an Iéaráid Foirnéis Bhunúsach Ocsaigine.
Ainmnigh trí cinn ar bith de na páirteanna a bhfuil lipéad orthu.
Páirt

Ainm

A
B
C
D

Gnáthleibhéal

Foirnéis Bhunúsach Ocsaigine

(b) Déan cur síos ar an gcaoi a dtáirgtear cruach ag
úsáid an bhunphróisis ocsaigine.

Húda Múiche
Poll
Tapála

Lansa
Ocsaigine

Cruach
Leáite

Gnáthleibhéal
Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht
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IARANN GO CRUACH

CAIBIDIL 3

QUESTION TIME
Ardleibhéal

(a) Ainmnigh an saghas foirnéise
a thaispeántar.

(1 mharc)

(b) Liostaigh na hábhair sa lucht.

(3 mharc)

(c) Tabhair breac-chuntas ar oibriú
na foirnéise.

(2 mharc)

(d) Mínigh cad a chuireann cosc le
leá an Lansa.

(1 mharc)

(e) Tabhair breac-chuntas ar fheidhm
na Líneála atá Díonach ar Theas.

(2 mharc)

(f)

Lansa

Líneáil
Dhíonach
ar Theas

Déan cur síos, ag úsáid léaráidí duit,
ar conas a asbhaintear gach ceann
díobh seo a leanas as an bhfoirnéis:
(i) Cruach;
(ii) Slaig.
(4 mharc)

(g) Déan an tábla a thugtar a atarraingt i do
fhreagarleabhar. Comhlánaigh an tábla ag
ainmniú na gcóimhiotal agus ag liostú airí
thábhachtach amháin de chuid gach
ceann díobh.
(7 mharc)

Comhdhéanamh

Cóimhiotal

Copar + Sinc
Iarann + Carbón
Luidhe + Stán

(a) (i)

Ainmnigh an cineál foirnéise a thaispeántar.

Ardleibhéal

(ii) Liostaigh na hábhair atá sa lucht.
(iii) Déan cur síos ar conas a luchtaitear
an fhoirnéis.
(iv) Mínigh, agus tagairt agat do pháirt ‘A’,
conas a théitear nó a leáitear an lucht.
(v) Tabhair breac-chuntas ar fheidhm pháirt ‘B’.
(10 mharc)
(b) Sainmhinigh dhá cheann ar bith de na hairíonana
ábhar seo a leanas:
(i) Crus;
(ii) Neart;
(iii) Intuargainteacht;
(iv) Brisce.
(4 mharc)
(c) (i)

Liostaigh na comhpháirteanna a úsáidtear chun
an dá chóimhiotal seo a leanas a dhéanamh:
• Prás;
• Cré-umha.

(ii) Ainmnigh cóimhiotal amháin a úsáidtear
chun an loine a thaispeántar thall a mhonarú.
(6 mharc)
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?

Loine

Airí

AICMÍ MIOTAL
An dtuigeann tú na focail seo?

Friotaíocht - Cé mhéid d’fhórsa ar féidir leis an
miotal a sheasamh
Airíonna - Tréithe rudaí

Sula dtosóimid ag féachaint
ar na cineálacha éagsúla
miotail, féachaimis ar
thréithe na miotal éagsúil.

Neart

Ábhar nach féidir a shíneadh nó a bhrú go héasca

Insínte

Ábhar ar féidir é a shíneadh gan é a bhriseadh

Cruas

Intuargainte
Righneas
Brisce

Leaisteachas
Seoltacht

Inslitheoir

Ábhar nach féidir marc nó scrabhadh a chur go héasca air
Ábhar ar féidir a chruth a athrú go héasca

Ábhar ar féidir leis dul faoin gcasúr gan scoilteadh nó briseadh
Ábhar a bhriseann nó a scoilteann as a chéile go héasca

Ábhar a thiocfaidh ar ais chuig a chruth bunaidh i ndiaidh é a shíneadh amach
Ábhar a ligeann do leictreachas nó teas sreabhadh tríd

Ábhar nach ligfidh do leictreachas nó teas sreabhadh tríd

AM GNÍOMHAÍOCHTA

Luaigh sampla ábhair do gach ceann de na tréithe thuasluaite a bhféadfá
teacht air sa bhaile.
Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht
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AICMÍ MIOTAL

CAIBIDIL 4

Is féidir miotail a roinnt
i dtrí aicme:
1. Feiriúil

2. Neamhfheiriúil
3. Cóimhiotail

Miotail Fheiriúla
Seo a leanas roinnt samplaí de mhiotail fheiriúla agus de na
rudaí is féidir a dhéanamh astu
Cruach bhog
Cruach
Ardcharbóin
Cruach
Ardluais
Cruach
Dhosmálta

An cineál cruaiche is coitianta
Úsáidte chun báid, droichid, etc.
a úsáidtear sa seomra
a thógáil.
miotalóireachta
An-chrua agus tá friotaíocht
mhaith aige in aghaidh chnaí

Úsáidte chun siséil, casúir, scriúirí
a dhéanamh

Ard-fhriotaíocht in aghaidh
meirge

Úsáidte chun doirtil, sceanra a
dhéanamh.

An-chrua agus féadann sé
teas ó fhrithchuimilt a
sheasamh

An féidir leat smaoineamh
ar aon sampla eile le cur
ar an liosta?
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“Tá ia
rann i
miotai
l fheir
iúla”
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Úsáidte chun béalmhíreanna
druilirí, lanna sáibh miotail a
dhéanamh

AICMÍ MIOTAL
Miotail Neamhfheiriúla
Seo a leanas roinnt samplaí de mhiotail neamhfheiriúla
agus de na rudaí is féidir a dhéanamh astu
Alúmanam

Copar
Luaidhe

CAIBIDIL 4

“Nil ia
rann i
miotai
l
neamh
fheiri
úla”

Miotal bog atá ina sheoltóir
maith agus ag a bhfuil ardfhriotaíocht in aghaidh an
chreimthe

Úsáidte chun scragall stáin,
cabhlacha gluaisteán, frámaí
fuinneoige etc. a dhéanamh

Miotal an- bhog atá frithmheirgeach

Úsáidte i gcadhnraí gluaisteán

Seoltóir an-mhaith don teas
agus don leictreachas

Úsáidte chun sorcóirí uisce, cáblaí
leictreacha etc. a dhéanamh.

Sinc

Tá an miotal seo frithmheirgeach

Úsáidte chun miotail a ghallbhánú

Ór

Miotal costasach

Úsáidte chun seodra a chruthú

Cóimhiotail
Seo a leanas roinnt samplaí de chóimhiotail agus
de na rudaí is féidir a chruthú astu
Prás

Copar (60%) + Sinc (40%)

Cré-Umha

Copar (80%) + Stán (20%)

Sádar

Luaidhe (70%) + Stán (30%)

“Dhá m
hiot
mó a m al nó níos
he
chun m ascadh
iotal n
í
fearr
a dhéa os
namh”
Úsáidte chun feistithe uisce,
scriúnna, uirlisí ceoil etc. a
dhéanamh

Úsáidte chun dealbha, liáin bhád
etc. a dhéanamh

Úsáidte chun miotail a nascadh lena
chéile agus cáblaí leictreacha a
nascadh lena chéile

Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht
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CAIBIDIL 4

AICMÍ MIOTAL
Má fhágaimid iarann nó cruach
amuigh sa bháisteach, tarlóidh
creimeadh nó meirgiú orthu.
Féachaimis anseo ar conas is
féidir linn iad a chosaint

Bealaí le miotail a chosaint

1) An miotal a phéinteáil
2) Iad a chur isteach i bplaistigh phúdair
3) Iad a ghalbhánú

An bhféadfá smaoineamh ar aon rud sa bhaile a bhfuil mar fheidhm
aige miotal a chosaint?

CEISTEANNA

1) Nuair is féidir miotal a shíneadh go héasca, deirtear go bhfuil
sé _______ - _______

2) Nuair atá miotal in ann bualadh casúir a sheasamh, deirtear go
bhfuil sé ___________

?

3) I d’fhocail féin, cad é an difríocht idir righneas agus cruas i miotail?
4) I d’fhocail féin, cad é an difríocht idir miotail fheiriúla agus
neamhfheiriúla?

5) Cén sórt miotail a d’úsáidfeá chun seo a leanas a dhéanamh:
cáblaí leictreacha, liáin bhád, scriúnna, doirteal, uirlisí ceoil agus
scragall stáin?
6) I d’fhocail féin, déan cur síos ar ghalbhánú

7) Cad é an difríocht idir seoltóir agus inslitheoir?

8) Ar bhileog A3, cruthaigh póstaer a dhéanann achoimre ar an
gcaibidil “aicmí miotal”.
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PLAISTIGH
An dtuigeann tú na focail seo?

Orgánach - Nádúrtha

Móilín - Grúpa adamh atá nasctha lena chéile

Is éard is plaisteach ann ná ábhar
saorga a chruthaítear ó raon
leathan polaiméirí orgánacha
amhail poileitiléin, PVC, níolón, etc.,
ar féidir iad a mhúnlú go héasca

Is éard is polaiméir ann ná
sraith fhada móilíní nasctha
le chéile

Úsáidí is féidir a bhaint as plaistigh

Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht
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CAIBIDIL 5

PLAISTIGH

Mar a chonaiceamar le miotail, is
féidir plaistigh a roinnt ina n-aicmí:
1. Plaistigh Theirmithéachtacha
2. Teirmeaplaistigh

Plaistigh Theirmithéachtacha
Seo a leanas roinnt samplaí de Phlaistigh Theirmithéachtacha
agus de na rudaí is féidir a dhéanamh astu
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Bacailít

Úsáidte mar Inslitheoirí
Leictreachais

Úiré-Formaildéad

Úsáidte i bPlocóidí agus
soicéid

Roisín mhealaimín

Úsáidte i sceanra
plaisteacha

Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht

“Ní fé
i

dir na
plaisti
seo a
gh
leá nó
a
athch
úrsáil”

PLAISTIGH

Teirmeaplaistigh
Seo a leanas roinnt samplaí de theirmeaplaistigh
agus de na rudaí is féidir a dhéanamh astu

PVC

Úsáidte i mBréagáin

Níolón

Úsáidte i nGiaranna

Aicriligh

Úsáidte i mBileoga
Peirspéacs

Polaistiréin

Úsáidte i gcupáin
indiúscartha

Polaipróipiléin

Úsáidte i gClogaid Oibre

CAIBIDIL 5

“Is fé
idir na
plaisti
gh seo
a leá
nó a a
thchú
rsáil”

Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht
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CAIBIDIL 5

PLAISTIGH
CEISTEANNA

1) I d’fhocail féin, cad é an difríocht idir plaistigh
theirmithéachtacha agus teirmeaplaistigh ?

2) Cén fáth, dar leat, go ndéantar cupáin indiúscartha as polaistiréin?
3) Cad é an tréith choiteann idir Bacailít agus Úiré-Formaildéad?

?

4) Ar bhileog A3, cruthaigh póstaer a dhéanann comparáid idir plaistigh
theirmithéachtacha agus teirmeaplaistigh.
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TOMHAS & MARCÁIL
An dtuigeann tú na focail seo?

Go beacht - Chomh cruinn agus is féidir
Ingearach - Bheith 90˚ ó rud éigin eile

Comhthreomhar - An fad céanna bheith idir
dhá rud nach dtrasnaíonn a chéile riamh

Marcáil

Cruth píosa éigin a tharraingt
chun a léiriú cá háit le

gearradh agus le líomhadh

Tá an Mharcáil ar cheann de
na scileanna is tábhachtaí sa
mhiotalóireacht. Tá sé antábhachtach marcáil chomh
beacht agus is féidir i gcónaí.

Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht
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TOMHAS & MARCÁIL

CAIBIDIL 6

Seo a leanas roinnt uirlisí a
d’fhéadfá a úsáid chun píosa
a mharcáil do thionscnamh
nó a leithéidí.
Scríobaire

• Leagan miotalóireachta den pheann luaidhe
• Tá bior an scríobaire ag 30˚
• Scrabhann an scríobaire línte isteach sa mhiotal
chun a thaispeáint duit cá háit le gearradh/líomhadh

Greamán
Bior

An Rialóir

• Úsáidtear an rialóir chun píosa a thomhas nó a mharcáil
• Féadtar é a úsáid chun línte díreacha a tharraingt
• Bíonn ort féachaint díreach os cionn an rialóra le bheith cruinn

Pritilí
•
•
•
•

Tá dhá chineál ann: lárphritil agus pritil spotála
An ais ag a bhfuil pointe na lárphritile = 90˚
The An ais ag a bhfuil pointe na pritile spotála = 60˚
Marcálann an lárphritil an pointe do rannadóirí nó an áit
le poll a dhruileáil
• Marcálann an phritil spotála an pointe druileála chomh maith
agus úsáidtear í chun spotaí a mharcáil ar líne le gearradh.

Lann
Ceap

Ceann

Bior

Bacart Innealtóra

• Comhdhéanta de lann agus ceap
• Úsáidte chun píosa a chearnú nó línte ingearacha a tharraingt
• Má tá burra ann, déanfaidh sé míchruinn é

Is éard is burra ann ná
ciumhais phíosa i ndiaidh
é a ghearradh nó a
dhruileáil
24
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TOMHAS & MARCÁIL

CAIBIDIL 6

Rannadóir

• Úsáidte chun ciorcail agus stuanna a tharraingt
• Is féidir an fad idir na cosa a mhéadú nó a
laghdú tríd an cnó ceartaithe a chasadh
Cosa
Pointe

Cnó Ceartaithe

Cailpéar Corrchosach or nó Cailpéar “Jenny”

Réileán

• Úsáidte chun líne chomhthreomhar a tharraingt
ar chiumhais phíosa
• Ritheann an réileán thar an gciumhais agus an
píosa á mharcáil ag an bpointe
• An-úsáideach chun an lárlíne a aimsiú

Ó na huirlisí a bhfuil tú tar éis
staidéar a dhéanamh orthu sa chaibidil
seo, féach ar an gcéad leathanach eile
agus bain úsáid as a bhfuil foghlamtha
agat chun an dá ceist a réiteach.
Go n-éirí leat!

AM GNÍOMHAÍOCHTA

An bhféadfá na huirlisí a bheadh de dhíth ort chun na píosaí seo a leanas
a mharcáil, agus conas mar a dhéanfá é a liostáil
Píosa A
Píosa B

Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht
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CAIBIDIL 6

TOMHAS & MARCÁIL
CEISTEANNA

1) Conas mar a mharcálann scríobaire píosa miotail?

2) I do chóipleabhar, tarraing an rialóir thíos agus marcáil seo a leanas air:
a. 15mm
b. 20mm
c. 35mm
d. 115mm

?

3) Cén uirlis a bheadh úsáideach dá mbeadh ciorcail le tarraingt agat ar
chruach?

4) Cén fáth, dar leat, go n-úsáidfeá pritil spotála sula ndéanfá poll a dhruileáil?
5) Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach gach ciumhais a dhéanamh mín sula núsáidtear bacart?
6) I d’fhocail féin, déan cur síos ar a bhfuil á dhéanamh sa phictiúr thíos:

7) I d’fhocail féin, céard é an difríocht idir rannadóir agus cailpéar
comhchosach?

8) Ar bhileog A3, cruthaigh póstaer a dhéanann achoimre ar na huirlisí
tomhais uile..
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OBAIR BHINSE
Aon obair a dhéantar ag an mbinse
sa mhiotalóireacht, glaoitear obair bhinse
ar an obair sin.
Tá sé tábhachtach go mbeadh do bhinse
glan agat i gcónaí.
Féachaimis ar roinnt de na huirlisí a
d’fhéadfá a fháil ar do bhinse.

Gialla

Giall
Sleamhnáin

Bíse

• Déanta as iarann teilgthe de ghnáth
• Úsáidte chun breith ar phíosaí agus tú
ag obair
• Osclaítear agus dúntar an bhís ach an
hanla a chasadh agus an giall sleamhnáin
a bhogadh isteach is amach
Hanla
• Tá sé tábhachtach an píosa a choimeád
íseal sa bhís nuair atá obair ar bun agat

Clampa Bíse

• Greamaítear le gialla na bíse é
• Úsáidte chun miotal a chosaint ar scrabhadh
ó ghialla na bíse
• Úsáideach nuair atá miotail bhoga in úsáid agat

An féidir leat
smaoineamh ar aon
mhiotail bhoga?

Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht
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CAIBIDIL 7

OBAIR BHINSE

Líomhán

• Úsáidtear líomháin chun fuíollábhair a bhaint
• Sleamhnaíonn an hanla isteach i luiseag an líomháin

Hanla

Tang

• Déantar líomháin as cruach ardcharbóin
• Tá dhá chineál bailchríche ag líomháin:
1) mín
2) garbh
A

B

C

Éadan

Cineáil Éagsúla Líomhán
Ar chlé, tá roinnt de na líomháin is minice a
úsáidtear sa seomra miotalóireachta:

A = Líomhán Cothrom
B = Líomhán Cruinn nó “Líomhán Earr Luchóige”
C = Líomhán Leathchruinn

Líomhadh Tarraingthe
Más mian leat bailchríoch mhín a chur ar
chiumhais phíosa, beidh ort líomhadh tarraingthe
a dhéanamh ar gach ciumhais

Úsáidtear líomhán cruinn anseo ach é a bhogadh
chun tosaigh agus chun cúil faoi mar a fheictear sa léaráid.

Carda Líomháin

• Nuair atá miotail bhoga á líomhadh,
féadann an líomhán éirí tachta ann
• Chun an miotal tachta a bhaint,
féadann tú carda líomháin a úsáid
• Tá roinnt biorán ar fáil sa charda
líomháin chun gur féidir miotal tachta
a bhaint uaidh ach é a scuabadh
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OBAIR BHINSE

Mionsábh Miotail
Lann

Sábh Miotail

Lann

CAIBIDIL 7

Sábh Miotail

• Úsáidtear sábh miotail chun ábhair a
ghearradh
• Tá dhá chineál ann:
1) Sábh Miotail
2) Mionsábh Miotail

• Úsáidtear an sábh miotail de ghnáth agus
d’fhéadfaí an mionsábh a úsáid d’obair éadrom
• Tá lann an mhionsáibh déanta as cruach
ardluais

Nuair atá ann lann á
hathrú agat ar an sámh
miotail tá sé antábhachtach na fiacla
lainne a bheith casta sa
treo ceart

Casúr

• An casúr is minice a úsáidtear sa seomra
miotalóireachta ná an casúr péine liathróide
• Tá casúir phéine liathróide déanta as cruach
ardcharbóin

Péin
Liathróide

Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht
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CAIBIDIL 7

OBAIR BHINSE
CEISTEANNA

1) I d’fhocail féin, conas mar a osclaíonn agus a dhúnann an bhís?

2) Cén fáth, dar leat, go bhfuil sé tábhachtach clampa bíse a úsáid?
3) An bhféadfá smaoineamh ar úsáid a d’fhéadfaí a bhaint as na trí
chineál líomhán luaite sa chaibidil seo?

4) I do chóipleabhar, tarraing agus cuir lipéid ar an líomhán cothrom.
5) Conas a ghlanaimid líomháin nuair atá sé tachta?

6) I d’fhocail féin, déan cur síos ar líomhadh tarraingthe.

7) I do chóipleabhar, tarraing sábh miotail agus treo na bhfiacla.
8) Ainmnigh na miotail as a bhfuil na nithe seo a leanas déanta:
a. Líomháin
b. Lanna Sábh Miotail
c. Bís
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?

AN DRUILIRE
An Stopchnaipe
Práinne

Crágán

Mótar
Luamhán fotha

Tábla

Colún

Ceartaitheoir airde

Bonn

Is inneall fíor-dhainséarach é seo.
Tá gá bheith an-chúramach agus an
t-inneall seo á úsáid agat. Ní mór
feisteas sábháilteachta a úsáid i gcónaí.

Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht
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CAIBIDIL 8

AN DRUILIRE

An dtuigeann tú na focail seo?
Stopchnaipe
Práinne
Crágán
Tábla

Má tá aon fhadhb ann leis an druilire, stopann an cnaipe seo an
fuinneamh
Beireann seo greim ar an mbéalmhír druileála

Is féidir bís a ghreamú den bhord chun greim a choinneáil ar phíosa
Mar thaca ag an druilire

Bonn

Ceartaitheoir
Luamhán fotha
Mótar

Méadú - Rud a dhéanamh níos mó

atá le druileáil

Colún

Airde

Daingean - Greim docht a bheith agat ar rud

Coinníonn seo an druilire iomlán cothrom agus é in úsáid

Is féidir an hanla seo an tábla a ardú nó a ísliú trí raca agus pinniún
Má chastar é, bogtar an crágán suas agus síos le haghaidh druileála
Casann seo na hulóga a chasann an crágán don druileáil

Úsáidtear béalmhíreanna
chasdruilire don druileáil.

Coinnítear an muineál sa chrágán
agus déanann an corp an druileáil.

RÉAMHCHÚRAM SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHTA
•
•
•
•
•

Ná caith éadaí scaoilte
Gruaig ceangailte siar
Spéaclaí cosanta i gcónaí
Bíodh an píosa atá le druileáil go daingean sa bhís nó sa chlampa
Bí cinnte go bhfuil an bhéalmhír druileála go daingean sa
chrágán agat
• Bain úsáid as sreabhán gearrtha más gá
• Má tá rud mícheart, brúigh an stopchnaipe práinne láithreach
agus abair leis an múinteoir
• Má thagann an píosa amach as an mbís agus é ag casadh leis an gcrágán, NÁ
DÉAN IARRACHT É A STOPADH LE DO LÁMH, brúigh an stopchnaipe
práinne agus fan go dtí go stopann an crágán den chasadh
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Corp
Muineál

AN DRUILIRE

CAIBIDIL 8

AM GNÍOMHAÍOCHTA

Déan iarracht teacht suas leis na céimeanna ar ghá duit a leanúint dá
mbeadh poll le druileáil agat i bpíosa éigin do thionscadal. [Nod –
liostaigh na huirlisí a bheadh uait agus conas mar a dhéanfá é a dhruileáil]

TREORACHA DON DRUILEÁIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úsáid an lárphritil san áit ina mbeidh an poll á dhruileáil
Déan daingean an píosa sa bhís druileála
Cuir píosa adhmaid faoina bhun más gá
Roghnaigh an bhéalmhír cheart druileála
Bí cinnte go bhfuil an bhéalmhír druileála
daingean sa chrágán
Roghnaigh an luas druileála ceart
Bain úsáid as sreabhán gearrtha más gá
Druileáil tríd an bpíosa
Múch an druilire
Fan go dtí stopann an crágán den chasadh
agus tóg amach an píosa
Bain na burraí den pholl

Baintear na burraí
ó phoill le béalmhír
mhór nó le huirlis
dí-bhurrtha

CINEÁLACHA ÉAGSÚLA POLL
Poll Píolótach?

Is poill níos lú iad poill phíolótacha a dhruileáiltear
sula ndéantar na poill níos mó a dhruileáil.
Sa phictiúr feicimid poill phíolótacha atá
druileáilte i gcabhail ríomhaire sula ndruileáiltear
é le béalmhír níos mó.
Poll Píolótach

Poll Caoch

Is ionann poll caoch agus poll nach ndruileáiltear
an tslí ar fad tríd faoi mar atá léirithe sa sceitse.

Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht
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CAIBIDIL 8

AN DRUILIRE

Poll Tapála

Tá an poll tapála cosúil leis an bpoll píolótach.
Chun an snáithe a ghearradh nó a “thapáil” ní
mór don pholl a bheith níos lú ná an snáithe.
Is treoir í an chairt ar dheis maidir le méid
an phoill ar ghá é a dhruileáil nuair atá poll
tapála á dhruileáil.

Cairt Tapála/Druileála

Méid Tapála

Méid Druilire

M3

2.5 mm

M5

4.2 mm

M4
M6
M7
M8

M10
M12
M14
M16

3.3 mm
5.0 mm
6.0 mm

6.8 – 7.0 mm
8.5 – 9.0 mm

10.2 – 10.5 mm
12.0 – 12.5 mm
14.0 – 14.5 mm

Leacú

Is éard is leacú ann ná nuair a mhéadaítear
béal an phoill druilire (faoi mar a léirítear
sa phictiúr).

Déantar seo chun go suífeadh scriú leacaithe
comhréidh leis an dromchla.

Fritolladh

Is éard is fritolladh ann ná druileáil chun
an poll an dhéanamh níos leithne go
doimhneacht áirithe (féach an pictiúr).

Déantar seo chun go suífeadh scriú ceann
mulcháin comhréidh leis an dromchla.
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AN DRUILIRE
CEISTEANNA

1) Féach an druilire colúin thíos, ainmnigh gach páirt
ar a bhfuil lipéad i do chóipleabhar.

2) I d’fhocail féin, déan cur síos ar conas mar a oibríonn
an druilire colúin.

B

3) I d’fhocail féin, liostaigh na réamhchúraim sábháilteachta
ar ghá duit a ghlacadh agus tú ag druileáil.

C

4) Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach an píosa a bheith
daingean sa bhís nuair atá druileáil ar siúl agat?

?

CAIBIDIL 8

F

5) Cén pháirt den druilire

A
D
E

a. a théann isteach sa chrágán?
b. a dhéanann an gearradh?

G

6) I d’fhocail féin, céard is poll píolótach ann?
7) I d’fhocail féin, céard is poll caoch ann?

8) Céard é an difríocht idir poll leacaithe agus poll fritollta?

9) Ar bhileog A3, tarraing póstaer de dhruilire colúin don seomra [Nod: bíodh léaráid,
noda sláinte agus sábháilteachta etc. san áireamh]
10) Féach ar an sampla thíos den tslí ar féidir ceist ardleibhéil ar an druilire a chur
i scrúdú. Féach conas mar a dhéanfá seo a leanas:
(a) (i)

Ainmnigh páirteanna ‘A’, ‘B’, ‘C’ agus ‘D’ den
mheaisín druileála piléir a thaispeántar.

(ii) Déan cur síos ar an meicníocht a úsáidtear
chun páirt ‘C’ a ardú agus a ísliú.
(iii) Liostaigh dhá réamhchúram sábháilteachta is
ceart a chur san áireamh nuair a bhítear ag
obair ar an druil seo.
(8 mharc)
(b) Tá poll 8mm le druileáil in ábhar a bhfuil luas gearrtha
dromchla 36m/neom. aige. Ag úsáid na foirmle a
thugtar ríomh an luas in RPM. (Bíodh π mar 3 agat)
N=

S x 1000
πxD

(4 mharc)

(c) Roghnaigh dhá cheann ar bith díobh seo a leanus
agus mínigh an difríocht idir na tearmaí:
(i) Leacú agus Fritolladh;
(ii) Poll scóipe agus Poll tapála;
(iii) Tapa barrchaolaithe agus Tapa dalláin.
(3 mharc)
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AN DEIL
Crágán

Ceannstoc

Giaranna

Stopchnaipe
Práinne

Post
Uirlise

Coscán Coise

Solas
Cúlstoc

Luamhán Ann/As

Is inneall fíor-dhainséarach é seo. Tá gá
bheith an-chúramach agus an t-inneall seo
á úsáid agat. Ní mór feisteas
sábháilteachta a chaitheamh i gcónaí.
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AN DEIL
Giarannat

Ceannstoc
Crágán

Post Uirlise
Cúlstoc

Luamhán

CAIBIDIL 9

Úsáidtear na giaranna ar an deil chun luas an chrágáin a athrú
Is sa cheannstoc a fhaightear na giaranna

Bíonn an saotharphíosa greamaithe sa chrágán agus an crágán ag
casadh timpeall

Coinníonn seo na huirlisí ar fad a bhíonn in úsáid ar an deil

Bogann an cúlstoc thar an leaba agus is féidir é a theanntú i suíomh ar
leith. Is féidir é a úsáid don druileáil nó mar thacaíocht do bharraí fada

Ann/As

Lasann an luamhán seo an deil le chun tosaigh nó chun cúil agus múchann
sé an deil chomh maith

Coise

stopadh den chasadh

Coscán

Stopchnaipe
Práinne

Má tharlaíonn aon rud, is féidir an coscán coise a úsáid chun an crágán a
Is féidir an cnaipe seo a úsáid i gcás éigeandála chun an fuinneamh chuig
an deil a mhúchadh

RÉAMHCHÚRAIM SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ná caith éadaí scaoilte
Gruaig ceangailte siar
Spéaclaí sábháilteachta á chaitheamh agat i gcónaí
Bíodh an saotharphíosa go daingean sa chrágán
Bí cinnte go n-úsáidtear an uirlis cheart agus go bhfuil sé go daingean sa phost uirlise
Bí cinnte go bhfuil gach uirlis timpeall ar an deil curtha i dtaisce agus nach féidir
leo titim isteach sa deil
Roghnaigh an luas ceart don ábhar atá in úsáid
Bain úsáid as sreabhán gearrtha más gá
Bí cúramach gan an post uirlise a bhualadh in aghaidh an chrágáin
Má tharlaíonn aon rud, brúigh an stopchnaipe práinne láithreach agus abair le múinteoir
Nuair atá an saotharphíosa á thógáil amach agat, ná fágtar an eochair chrágáin
sa chrágán

PRÓISIS NA DEILE

Deileadh Comhthreomhar

Bogann an uirlis go “comhthreomhar” leis
an bpíosa.
Laghdaíonn an próiseas seo trastomhas

an bharra ach é a dhéanamh níos tanaí faoi
mar a léirítear sa phictiúr
Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht
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CAIBIDIL 9

AN DEIL
Scoitheadh Fásála
Déantar an próiseas seo chun aghaidh an bharra a
dhéanamh cothrom agus réidh.

Dípháirtiú

Gearrann an uirlis píosaí beaga den aghaidh chun é a
dhéanamh níos giorra faoi mar a léirítear sa phictiúr

Seo mar a ghearraimid ar an deil.

Mar a fheiceann tú sa phictiúr, gearrann an
uirlis dípháirtithe isteach sa bharra go dtí
go ngearrann sé tríd an bpíosa.

Foirbeadh
Déantar foirbeadh nuair atá greamán á
chur ar bharra. Chun seo a dhéanamh
castar an deil go luas mall agus brúitear an
uirlis fhoirbthe in aghaidh an bharra.

Druileáil
Chun druileáil a dhéanamh, tá dhá chéim ann.

Ar dtús, cuirtear an crágán isteach sa chúlstoc
agus suitear lárdhruilire ann. Brúitear an
cúlstoc in aghaidh an bharra agus teanntar é.
Baintear an bhéalmhír láir agus cuirtear an
bhéalmhír druileála sa chrágán. Castar an
druilire ansin go dtí go ndruileáiltear an píosa.
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AN DEIL

1)

CEISTEANNA

I d’fhocail féin, luaigh feidhmeanna na nithe seo a leanas den deil:
a. Na giaranna
b. An ceannstoc
c. An cúlstoc
d. An coscán coise
e. An post uirlise
f. An crágán

?

CAIBIDIL 9

2) Liostaigh 5 réamhchúram sláinte agus sábháilteachta ar chóir a
leanúint nuair atá obair ar siúl agat ar an deil.

3) Cén fáth a gceapann tú go bhfuil sé tábhachtach gan éadaí scaoilte
a chaitheamh agus obair ar siúl agat ar an deil?
4) Luaigh 2 úsáid is féidir a bhaint as an gcúlstoc.

5) I d’fhocail féin, céard é an difríocht idir deileadh comhthreomhar
agus scoitheadh fásála?
6) I d’fhocail féin, déan cur síos ar conas druileáil ar an deil.
7) Céard is foirbeadh ann agus conas mar a dhéantar é?
8) Céard is dípháirtiú ann agus conas mar a dhéantar é?

9) Cén fáth a mbeadh gá luas an chrágáin a athrú, dar leat?

10) Ar bhileog A3, cruthaigh póstaer deile don seomra. [Nod: bíodh
léaráid, noda sláinte agus sábháilteachta etc. san áireamh]

11) Féach ar an sampla thíos den tslí ar féidir ceist ardleibhéil ar an deil
a chur i scrúdú. Féach conas mar a dhéanfá seo a leanas:
(a) (i)

Ainmnigh na páirteanna ‘A’ agus ‘B’ den
deil a thaispeántar.

(ii) Tabhair breac-chuntas ar dhá fheidhm ar bith
de chuid an chúlstoic.
(iii) Luaigh dhá chúis ar bith a ndeartar deileanna
chun bheith ag gluaiseacht ar luasanna
éagsúla (RPM).
(iv) Liostaigh dhá réamhchúram sábháilteachta
ar bith atá le comhlíonadh nuair a bhítear
ag obair ar an deil.
(10 mharc)
(b) Tá barra a bhfuil trastomhas 10mm aige le casadh ar
an deil. Tá luas gearrtha dromchla 78m/nóim. ag an
ábhar. Agus tú ag úsáid na foirmle a thugtar ríomh an
luas in RPM (Bíodh π mar 3 agat)
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SNÁITHIREACHT
Tá dhá chineál snáithe ann, snáithe
INMHEÁNACH agus snáithe
SEACHTRACH.

Ar líníocht oibre léireofar poll atá le
druileáil mar ø4 nó ø5 ach léireofar
snáithe mar M4 nó M5

SNÁITHEANNA INMHEÁNACHA

Aimsítear snáitheanna inmheánacha istigh i gcnó.
Chun snáithe inmheánach a ghearradh úsáidimid
tapa agus rinse tapa.
Tá trí chineál tapa ann a úsáidimid:
1) Tapa barrchaolaithe
2) Dara Tapa
3) Tapa Dalláin
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Tapa

Rinse
Tapa

Tapa barrchaolaithe

Dara Tapa

Tapa Dalláin

Ós rud é go bhfuil sé
barrchaolaithe ar an
mbarr cuireann sé ar ár
gcumas an snáithe a
ghearradh go céimseach

Níl sé chomh
barrchaolaithe céanna
agus gearrán sé snáithe
níos mó dá bharr

Úsáidte chun deireadh a
chur le gearradh snáithe
nó poill chaocha a
shnáithiú
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SNÁITHIREACHT

CAIBIDIL 10

An cuimhin leat an
chairt de na toisí
druileála do phoill tapála
sa chaibidil druileála?

Céimeanna chun poll a thapáil
• Druileáil an poll is gá chun gur féidir an snáithe a ghearradh
(cuimhnigh go ndruileáiltear poill atá níos lú ná an toise is gá don snáithiú)
• Tosaigh leis an tapa barrchaolaithe agus cuir isteach sa rinse tapa é

• Cuir an tapa isteach sa pholl agus bí cinnte go bhfuil sé ingearach leis
an bpíosa

• Cas an rinse go dtí go mbraitheann tú é ag gearradh isteach sa phíosa

• Nuair a tharlaíonn seo, tabhair leath-chasadh don rinse (180o) ar deiseal
• Cas siar ceathrú-chasadh (90o) go tuathalach

• Leis seo baintear an dramhaíl agus tugtar cosaint don tapa ó bhriseadh
• Lean ort leis seo go dtí go bhfuil an tapa tar éis dul síos tríd an bpoll
• Déan an rud céanna leis an dara tapa agus an
tapa dalláin

Ar deiseal
Tuathalach

Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht
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CAIBIDIL 10

SNÁITHIREACHT

SNÁITHEANNA SEACHTRACHA
Aimsítear snáitheanna seachtracha ar
scriúnna agus boltaí.
Chun snáithe seachtrach a ghearradh
úsáidimid ceap agus dísle.

Céimeanna le barra a shnáithiú

Ceap
Dísle

• Murab ionann agus snáithiú, más gá dúinn snáithe M5 a ghearradh ar bharr
bíonn orainn barra ø5 a úsáid
• Cuir an dísle isteach sa cheap

• Seaimféar beag le líomhadh ar
an mbarra ansin chun tacú leis
an dísle greim a choinneáil ar an
mbarra

• I ndiaidh sin, tá an próiseas
díreach cosúil le snáithe inmheánach a ghearradh

• Bí cinnte go bhfuil an ceap agus an dísle ingearach leis an mbarra
• Cas an ceap go dtí go ngearrann sé isteach sa phíosa

• Nuair a tharlaíonn seo, tabhair leath-chasadh don cheap (180o) ar deiseal
• Cas siar ceathrú-chasadh é ansin (90o) go tuathalach

• Tríd seo a dhéanamh, baintear an fuíollábhar agus tugtar cosaint don dísle
ón mbriseadh
• Déan an athuair go dtí go ngearrtar an oiread snáithe agus is gá
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SNÁITHIREACHT

CAIBIDIL 10

Tá roinnt cineálacha éagsúla
snáithe in úsáid ar fud an domhain.
An ceann is coitianta a úsáidtear
ná an snáithe ISIMÉADRACH.
Tá uillinn an tsnáithe ag 60o

TÉARMAÍOCHT FAOI SNÁITHEANNA
Claonadh

Cíor

Cliathán
Uillinn Snáithe

•
•
•
•
•

Fréamh

Cliathán - An pháirt dhíreach den snáithe idir an fhréamh agus an chíor
Claonadh - An fad idir dhá pointe chothroma
Cíor - an pointe is airde ar shnáithe
Fréamh - an pointe is ísle ar shnáithe
Uillinn Snáithe - an uillinn a dhéanann an snáithe

CINEÁLACHA SNÁITHE
Cineál
Snáithe

Uillinn
Snáithe

Úsáid

Isiméadrach

60

An snáithe is minice a úsáidtear
ar fud an domhain

P
60˚

Snáithe Taca

45o

Úsáidte i mbíseanna ar bhinsí
adhmadóireachta

P

Snáithe
Cearnach

90o

Úsáidte i seaic scriú

P

Snáithe
Aicmé

29

An ríscriú ar deil

P
29˚

o

o

Léaráid

45˚

Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht
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CAIBIDIL 10

SNÁITHIREACHT
CEISTEANNA

1) Ó líníocht oibre, conas mar a déantar cinneadh poll a dhruileáil
nó snáithe a ghearradh?
2) Cad chuige a úsáidtear tapa dalláin?

3) I d’fhocail féin, déan cur síos ar conas snáithe inmheánach a
ghearradh

4) Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach ceathrú-chasadh a thabhairt
don tapa nó dísle nuair atá snáithiú ar siúl?
5) I do chóipleabhar:

a. tarraing cruth an tsnáithe inmheánaigh agus cuir lipéad ar
gach píosa
b. Tabhair míniú ar gach páirt

6) Ainmnigh an uillinn snáithe agus úsáid a bhaintear as an snáithe
do na snáitheanna seo a leanas:
a. Snáithe aicmé

b. Snáithe cearnach
c. Snáithe taca

7) Ar bhileog A3, cruthaigh póstaer a léiríonn na cineálacha éagsúla
snáithe.

8) Ar bhileog A3, cruthaigh póstaer chun comparáid a dhéanamh idir
snáitheanna inmheánacha agus seachtracha.
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ÁBHAIR CHEANGAIL
An dtuigeann tú na focail seo?

Leathnú - Rud a dhéanamh níos mó

Nuair atá ábhair á gceangal,
féadaimid iad a cheangal go sealadach
le cnónna agus boltaí nó scriúnna,
nó go buan tríd iad a tháthú, a
sheamú, a phrásáil nó a ghliúáil.
Scriúnna

Úsáidtear scriúnna chun páirteanna a cheangal lena chéile. Níl gá le cnó chun na píosaí
a choimeád le chéile agus d’fhéadfaí cnó a úsáid dá mba ghá. Seo a leanas roinnt samplaí:
Scriú
Heicseagánach

Cruibhscriú

Scriú Ceann
Mulcháin

Scriú Ceannchruinn

Cnónna agus Boltaí

Murab ionann agus scriú, caithfidh cnó dul le bolta má tá sé le dhá phíosa a cheangal
le chéile

Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht
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CAIBIDIL 11

ÁBHAIR CHEANGAIL

Cnónna

Úsáidtear cnónna le scriúnna agus boltaí chun píosaí a cheangal le chéile. Seo a leanas
roinnt samplaí:
Cnó Eiteach

Glaschnó

Cnó Caisealta agus
Bior

Gnáthchnó
Heicseagánach

Leicneáin

Cuirtear leicneáin isteach roimh an gcnó chun nach ndéanfaí an píosa a scrabhadh
agus an cnó á theannadh.

Táimid tar éis féachaint ar na slite is
coitianta le páirteanna a cheangal le chéile.
Féachaimis anois ar roinnt slite ar féidir
páirteanna a ghreamú le chéile go buan.

SEAMÚ

Is slí bhuan é seamú le páirteanna a cheangal le chéile.

An fhoirm sheamaithe is coitianta ná preabsheamú.

Tá preabsheamanna úsáideach chun ábhair éadroma a
cheangal dá chéile.

Téann an preabsheam isteach sa seamaire agus nuair a
theanntar na hanlaí le chéile, méadaíonn ceann an tseama.

I ndiaidh é a theannadh uair nó dhó scoilteann an ceann
den bhior agus tá na píosaí greamaithe le chéile.
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Píosaí

Bior
Ceann
Seamaire

ÁBHAIR CHEANGAIL CAIBIDIL 11
Spól Sádair

SÁDRÁIL

Is ionann sádráil agus dhá
phíosa a cheangal le chéile le
cóimhiotal darb ainm sádar.

Copper Tip

Iarann Sádrála
Leictreach

Téitear an dá phíosa
ceangail leis an sádar le
hiarann sádrála leictreach nó
le tóirse gáis. Nuair atá sé
te go leor, cuirtear sádar
isteach ar na píosaí te.

Leánn an sádar agus nuair a fhuaraíonn sé éiríonn sé crua arís, rud a cheanglaíonn
na miotail lena chéile.
Is féidir sádar a úsáid chun sreanga a cheangal le chéile chomh maith, agus chun
seo a dhéanamh is féidir iarann sádrála éadrom a úsáid.

Ní mór bheith an-chúramach agus an
t-iarann sádrála in úsáid agat toisc go
n-éiríonn sé an-te agus d’fhéadfá tú
féin nó duine eile a dhó leis.

An cuimhin leat cad iad na miotail as
a bhfuil an cóimhiotal sádar déanta?
Cén fáth, dar leat, go n-úsáidtear
copar don bharr?

Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht
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CAIBIDIL 11

ÁBHAIR CHEANGAIL

Conas dhá phíosa a shádráil le chéile

• Bí cinnte go bhfuil an dá phíosa glan

• Cuir an dá phíosa in aice a chéile gan aon bhearna

• Cuir an barr isteach i bhflosc chun an sádar a chosaint ó oscaídiú

• Cuir tarr an iarainn the sádrála ar alt an dá phíosa agus fág ansin é go dtéitear iad
• Nuair atá sé te, cuir an sádar isteach ar an alt

• Fan go leánn an sádar agus déan é a leathadh thar an alt

• Tóg siar an t-iarann agus lig don sádar fuarú agus éirí soladach arís
• Tá an dá phíosa sádráilte le chéile anois

Sa rugbaí, ar chuala tú an
réiteoir riamh ag glaoch

“crom, brúigh, sos, atosaigh”

roimh chlibirt?

Is féidir seo a úsáid agus tú
ag sádráil.

Crom = Crom thar na píosaí

Brúigh = Brúigh an t-iarann te ar
na píosaí
Sos = lig don mhiotal éirí te

Atosaigh = cuir an sádar isteach

PRÁSÁIL

Is éard is prásáil ann ná nuair a cheanglaítear dhá phíosa miotail le chéile le prás.
Téitear na saotharphíosaí le lasair ocsaigine agus gáis. Nuair atá sé te go leor, brúitear
an tslat práis in aghaidh an ailt, leánn sé agus fuaraíonn sé le halt a dhéanamh.
Tóirse
Ocsaigine
agus Gáis

Slat
Phrásála
Brící
Tine

Saotharphíosa

Ní mór bheith an-chúramach agus
tú ag prásáil toisc go n-éiríonn sé
an-te agus d’fhéadfá tú féin nó
daoine eile a dhó leis.
48

Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht

ÁBHAIR CHEANGAIL CAIBIDIL 11
An cuimhin leat cad
iad na miotail as a
bhfuil an cóimhiotal
Prás déanta?
Conas dhá phíosa a phrásáil lena chéile
• Bí cinnte go bhfuil an dá phíosa glan

• Cuir brící tine in airde a chéile (faoi mar a
léirítear sa phictiúr thuas) sa teallach toisc go
bhfrithchaitheann siad an teas
• Cuir na píosaí atá le prásáil i lár na mbrící tine
• Téigh na miotail le tóirse

• Téigh an tslat agus cuir isteach sa fhlosc é

• Cuir an tslat isteach san alt áit a mbeidh na
miotail á gceangal
• Nuair a leathann an prás thar an alt,
lig dó fuarú

Seans go mbeidh gá na
píosaí miotail a thumadh
in uisce chun iad a fhuarú.
Bí cúramach nach ndónn
tú tú féin ar an miotal
agus ar ar an ngal uisce a
éireoidh ón miotal a
tumadh san uisce.

• Nuair atá an prás tar éis éirí soladach
arís beidh na píosaí ceangailte

1)

CEISTEANNA

?

Cén fáth a mbeadh fonn ar dhuine rud a cheangal le chéile go sealadach?

2) Céard é an difríocht idir scriú agus bolta?
3) Cén fheidhm atá ag leicneáin?

4) I d’fhocail féin, déan cur síos ar conas mar a oibríonn seamú.

5) Déan cur síos ar conas dhá phíosa a shádráil le chéile, i d’fhocail féin.
6) Déan cur síos ar conas dhá phíosa a phrásáil le chéile, i d’fhocail féin.
7) Cén fáth a n-úsáidtear brící tine?

8) Cén fáth ar ghá a bheith cúramach nuair atá miotal te á chur isteach san
uisce le fuarú i ndiaidh prásála?

9) Déan liosta de rialacha sláinte agus sábháilteachta a d’fhéadfaí a úsáid
agus sádráil nó prásáil á ndéanamh

10) Conas mar is féidir “crouch, touch, pause, engage” a chur i bhfeidhm sa
tsádráil?
Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht
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TEOFHOIRMIÚ &
FUARFHOIRMIÚ
An dtuigeann tú na focail seo?

Múch - Rud a fhuarú go tapa in uisce

Is éard is fuarfhoirmiú ann ná
nuair a ghearrtar, castar nó lúbtar
miotal gan é á théamh.
Tá roinnt samplaí thíos d’uirlisí is
féidir a úsáid san fhuarfhoirmiú.

Deimheas
• Úsáidte chun miotal leatháin éadrom a ghearradh
• Oibríonn sé ar bhealach comhchosúil le siosúr

Gilitín/Fiarchosa
• Úsáidte chun miotal leatháin níos troime a ghearradh
• Tríd an lámh fada a tharraingt, gearrtar an miotal
as a chéile

Barraí Fillte agus Máilléid
• Úsáidte chun miotal leatháin a lúbadh
• Teanntar na barraí fillte sa bhís agus úsáidtear
máilléad chun an miotal leatháin a lúbadh nó a fhilleadh
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TEOFHOIRMIÚ & FUARFHOIRMIÚ CAIBIDIL 12

Is éard is teofhoirmiú ann ná nuair is gá
miotal a théamh sular féidir é a mhúnlú
Sa phictiúr tá dalta ag téamh cruaiche
agus á lúbadh ar inneoin chun hanla
a dhéanamh.

TEASCHÓIREÁIL AR MHIOTAIL
1) Cruachan

Píosa miotail a théamh go dtí go bhfuil sé chomh dearg le silín agus
ansin é a mhúchadh in uisce. Déanann seo an miotal briosc agus crua.

2) Faghairt

An miotal a théamh agus díreach sula n-éiríonn sé chomh dearg le silín, é a
mhúchadh in uisce. Baineann seo roinnt den bhrisce agus den chruas.

3) Ainéaladh

Píosa miotail a théamh go dtí go n-éiríonn sé chomh dearg le silín agus ligean dó
fuarú go mall. Déanann sé seo an miotal bog.

4) Normalú

?

I ndiaidh píosa a fhuarfhoirmiú, téitear é go dtí go n-éiríonn sé chomh dearg le silín
agus ligtear dó fuarú go mall. Baineann seo an cruas a thagann ó fhuarfhoirmiú.

CEISTEANNA

1) I d’fhocail féin déan cur síos ar fhuarfhoirmiú.

2) Déan cur síos ar roinnt slite ina ndéantar fuarfhoirmiú.

3) Óna bhfuil foghlamtha agat sa chaibidil seo, liostaigh roinnt
samplaí den fhuarfhoirmiú.
4) I d’fhocail féin, déan cur síos ar theofhoirmiú.

5) I d’fhocail féin, mínigh a dhéanann faghairt le miotal.

6) Mínigh cad a tharlaíonn do mhiotal i ndiaidh dó éirí crua.
7) Cén fáth a n-úsáidimid normalú?
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INNILL
Tá dhá chineál innill ann:

1) Inneall ceithre bhuille – úsáidte i
gcarranna de ghnáth
2) Inneall dhá bhuille – úsáidte i
ngluaisrothair

INNEALL CEITHRE BUILLE
spréachphlocóid
ceamfhearsaid
sprionga comhla
cumasc

comhla sceite

ceam isteach
comhla iontógála
cuasán dó

ceap sorcóra

slat cheangail

comhfhearsaid

52

Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht

ceann sorcóra

uisce fuaraithe

loine

cás an chromáin

INNILL CAIBIDIL 13
1) Ceamfhearsaid

Casann seo timpeall, ag oscailt na gcomhlaí
iontógála agus sceite.

2) Comhla iontógála

Nuair a osclaítear seo, ligeann sé cumasc de pheitreal agus aer isteach

3) Sorcóir dócháin

Treoraíonn an sorcóir an loine suas agus síos. Istigh sa sorcóir a tharlaíonn an dóchán.
Pléascann an breosla agus brúnn sé an loine síos.

4) Slat Cheangail

Nascann sé an loine leis an gcomhfhearsaid

5) Comhfhearsaid

Nuair a théann an loine suas agus síos, casann an
chomhfhearsaid timpeall, a chasann na rothaí timpeall

6) Loine

Téann an loine suas agus síos sa sorcóir. Déanann an loine an cumasc peitril
agus aeir a chomhbhrú

7) Uisce Fuaraithe

Leis an inneall a fhuarú nuair a bhíonn sé ar siúl

8) Comhla sceite

Ligeann sé an mhúch sceite amach i ndiaidh adhaint an mheascáin pheitril agus aeir

9) Sprionga comhla

Dúnann seo an chomhla i ndiaidh don cheamfhearsaid é a oscailt.

10) Spréachphlocóid

Tugann seo an spréach chun an cumasc peitril agus aeir a adhaint
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CAIBIDIL 13

INNILL

CONAS MAR A OIBRÍONN INNEALL CEITHRE BUILLE
An fáth go nglaoitear inneall
ceithre bhuille air ná go bhfuil
ceithre bhuille sa chiogal. I rith
gach ciogail casann an
chomhfhearsaid faoi dhó.

Buille a hAon – Ionduchtú nó “Sú”

• Osclaíonn an chomhla iontógála agus ligeann
sé an cumasc peitril agus aeir isteach
• Téann an loine síos agus súnn sé isteach an
cumasc

Buille a Dó – Comhbhrú nó “Fáisceadh”

• Tá an dá chomhla dúnta
• Tagann an loine suas arís agus déanann sé
an cumasc peitril agus aeir a chomhbhrú
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INNILL CAIBIDIL 13

Buille a Trí – Adhaint nó “Pléascadh”

• Tá an dá chomhla dúnta
• Déanann an spréachphlocóid an cumasc
peitril agus aeir a adhaint agus brúnn
sé síos an loine é

Buille a Ceathair – Sceitheadh nó “Séideadh”
• Tá an chomhla sceite ar oscailt
• Brúnn an loine suas arís agus sceitear
múch sceite amach as an gcomhla
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CAIBIDIL 13

INNILL

INNEALL DHÁ BHUILLE
plocóid bhreoch
ceann sorcóra
feananna fuaraithe

béalóg sceite
loine
béalóg iontógála
béalóg aistrithe
slat cheangail

comhfhearsaid

cás an chromáin

An fáth a nglaoitear inneall dhá
bhuille air ná toisc go bhfuil dhá
bhuille i ngach ciogal.

Ní chasann an chomhfhearsaid ach
uair amháin i ndiaidh gach ciogail.

Tá na páirteanna mar an gcéanna leis
na cinn atá san inneall ceithre bhuille
ach in áit comhlaí tá béalóga ann.
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INNILL CAIBIDIL 13
CONAS MAR A OIBRÍONN INNEALL DHÁ BHUILLE
Buille a hAon – Buille Suas
(Ionduchtú & Comhbhrú)

“Sú” & “Fáisceadh”
• Bogann an loine suas
• An t-aon bhéalóg atá ar oscailt ná an
iontógáil chun an cumasc breosla a fháil i
gcás an chromáin
• Nuair a bhíonn seo ag tarlú, tá an cumasc
ón mbuille roimhe á chomhbhrú

Buille a Dó – Buille Síos
(Adhaint & Sceitheadh)
“Pléascadh” & “Séideadh”
• Déanann an spréachphlocóid an cumasc
a adhaint
• Brúitear an loine síos
• Tá an bhéalóg sceite ar oscailt agus
nuair a thagann an loine anuas, téann an
mhúch sceite amach ón gcuasán
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CAIBIDIL 13

INNILL
CEISTEANNA

1) Cén fáth a nglaoitear “inneall ceithre bhuille” agus “inneall
dhá bhuille” ar na hinnill seo?

?

2) Féach an pictiúr den inneall ceithre bhuille.
I d’fhocail féin, ainmnigh agus déan cur síos ar a
ndéanann gach páirt.
3) I d’fhocail féin, déan cur síos ar conas mar a
oibríonn inneall ceithre bhuille.
4) I d’fhocail féin, déan cur síos ar conas mar a
oibríonn inneall dhá bhuille.

5) Seo a leanas roinnt samplaí de cheist ardleibhéil
a d’fhéadfaí a chur ort maidir le hinnill. Bain
triail as agus féach conas mar a éiríonn leat:
Freagair cúig chesit ar bith.
Taispeánann an léaráid, Fíor 1, roinnt de na
príomhpháirteanna in inneall bunúsach ceithre bhuille.
Baineann na ceisteanna (b) go (e) leis an léaráid seo.
(a) Déan cur síos achomair ar an obair a rinne duine
amháin díobh seo a leanas ar mhaithe leis an
teicneolaíocht.
(i)

John B. Dunlop, nó

(ii) John L. Baird, nó
(iii) James Watt.
(4 mharc)
(b) (i)

Sainaithin gach ceann de na comhlaí a
thaispeántar.

(ii) Ainmnigh an t-ínneallbhuille a n-osclaíonn
Comhla A dó.
(iii) Ainmnigh an t-ínneallbhuille a n-osclaíonn
Comhla A dó.
(4 mharc)
(c) Déan cur síos ar na meicníochtaí a úsáidtear
chun na comhlaí a oscailt agus a dhúnadh.
(4 mharc)
(d) (i)

Sainaithin páirt ‘D’.

(ii) Luaigh an fheidhm atá ag páirt ‘D’.
(4 mharc)
(e) (i)

Ainmnigh cineál amháin eile innill.

(ii) Mol feidhm oirúnach le haghaidh an
innill a ainmníodh.
(4 mharc)

58

Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht

INNILL CAIBIDIL 13

Taispeánann an léaráid, Fíor 1, cuid de na
príomhpháirteanna in inneall bunúsach dhá bhuille.
Baineann Ceist (a) go (d) leis na léaráidí sin.
(a) (i)

Ainmnigh an dá Bhéalóg san inneall a
thaispeántar, ‘A’ agus ‘B’.

(ii) Mínigh feidhm ceann amháin de na béalóga,
‘A’ agus ‘B’.
(4 mharc)
(b) (i)

Ainmnigh páirt ‘C’ den inneall.

(ii) Mínigh feidhm na páirte ‘C’.
(4 mharc)
(c) Déan cur síos ar fheidhm na Spréachphlocóide.
(4 mharc)
(d) Tabhair breac-chuntas ar oibríocht innill le
linn an bhuille síos.
(4 mharc)

Freagair do rogha cúig cheist.
Léiríonn an Iéaráid, Fíor 1a, roinnt de na
príomhpháirteanna d’inneall bunúsach ceithre bhuille.
Baineann ceisteanna (b) go (e) leis an léaráid seo.
(a) Déan cur síos go hachomair ar an obair a rinne
aon duine amháin díobh seo a leanas ar mhaithe
leis an teicneolaíocht.
(i)

An tAth. Nicholas Callan, nó

(ii)

Michael Faraday, nó

(iii) Na deartháireacha Wright.
(4 mharc)
(b) (i)

Cuir ainm ar Pháirt ‘A’.

(ii) Mínigh an fheidham atá le Pháirt ‘A’.
(4 mharc)
(c) (i)

Cuir ainm ar Pháirt ‘B’

(ii) Mol ábhar oiriúnach do Pháirt ‘B’.
(4 mharc)
(d) Déan cur síos go hachomair ar an bhfeidhm
atá le Páirt ‘C’.
(4 mharc)
(e) Léiríonn Páirt ‘D’ comhla. Cén fheidhm atá
leis an gcomhla seo?
(4 mharc)
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LEICREACHAS
SA BHAILE
Bí an-chúramach agus tú ag déileáil le
haon ní atá bainteach le leictreachas.
Féadann turraingí leictreacha daoine
a mharú.

Tá dhá chineál srutha ann:

SA – Sruth Ailtéarnach (seo an cineál

srutha a bhíonn i bpríomhlíne an tí)
SD – Sruth Díreach (Is é seo an

cineál srutha atá i gcadhnraí)

AN PHLOCÓID

Tá sreangú plocóide trí bheangán le feiceáil sa
léaráid ar dheis

• Oibríonn an tsreang Thalmhaithe leis an
bhfiús chun, má bhíonn borradh leictreachais
ann, go dtógtar méid an-mhór den sruth agus
go seoltar chun talún é. Séidfidh an fiús nuair
a thagann an borradh leictreachais.
• Iompraíonn an tsreang Bheo an sruth chuig
an bhfearas.

60

Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht

LEICREACHAS SA BHAILE CAIBIDIL 14
FIÚSANNA

• Ceanglaítear fiús leis an tsreang bheo i
bplocóid (féach an léaráid maidir le plocóidí).
• Úsáidtear fiúsanna ar mhaithe le
sábháilteacht.
• Má shreabhann an iomarca srutha trí fhiús,
pléascfar é agus stopfar an sruth ag dul tríd
an bhfearas.
• Tá sé tábhachtach an fiús atá molta ag
déantóir an fhearais a úsáid.

SCORADÁIN CHIORCAD

• Is fiús nua-aimseartha é an scoradán
ciorcad.
• Is i gciorcaid tí a fhaightear iad den chuid
is mó.
• Má théann an iomarca srutha tríd an
scoradán ciorcad, in áit é shéideadh mar a
dhéanfadh i bhfiús, lascann sé nó déanann
sé “tuisle ”.
• Chun é a athshocrú, cas an lasc ar ais.

BOLGÁN SOLAIS FILIMÉID

• Cruthaíonn an bolgán solas tríd an
bhfiliméad tungstan a théamh leis an
sruth agus é a chur ag breo.
• Má théann an iomarca srutha tríd an
bhfiliméad brisfear nó “séidfear” é agus
stopann seo an sruth sreabhadh tríd.
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LEICTREONAIC
Nuair atá léaráid de chiorcad á
léamh agat, feicfidh tú go bhfuil gach
comhábhar léirithe mar shiombail. Sa
chaibidil seo foghlaimeoidh tú faoi na
siombailí leictreonacha ar fad agus cad
é a dhéanann siad

Cadhnra
Gnáth-íomhá
Siombail
Céard a dhéanann sé? Fuinneamh a chur i mótair, bolgáin solais etc.

Lasc
Gnáth-íomhá
Siombail
Céard a dhéanann sé? Ciorcad a chríochnú chun ligean don sruth sreabhadh
62

Sracfhéachaint ar Mhiotalóireacht

LEICTREONAIC CAIBIDIL 15
Lampa/Bolgán
Gnáth-íomhá
Siombail
Céard a dhéanann sé? Solas a sholáthar

Friotóir
Gnáth-íomhá
Siombail
Céard a dhéanann sé? Srian a chur ar shreabhadh an tsrutha

Friotóir Inathraithe
Gnáth-íomhá
Siombail
Céard a dhéanann sé? Athraíonn sé an sruth tríd an diail a chasadh
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CAIBIDIL 15

LEICTREONAIC
Friotóir Solas-Spleách (L.D.R)

Gnáth-íomhá
Siombail
Braitheann an fhriotaíocht ar an méid solais atá ag
Céard a dhéanann sé? teacht isteach. Rialaíonn sé an méid srutha a
shreabhann tríd

Mótar
Gnáth-íomhá
Siombail

M

Céard a dhéanann sé? Úsáidte chun fuinneamh a chur i rudaí ar nós cairr

Dordánaí
Gnáth-íomhá
Siombail
Céard a dhéanann sé? Nuair a théann sruth tríd, déanann sé dordán
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LEICTREONAIC CAIBIDIL 15
Dé-Óid
Gnáth-íomhá
Siombail
Céard a dhéanann sé?

Ní ligeann sé don sruth ach sreabhadh sa treo ina
bhfuil an triantán ag síneadh

Dé-Óid Astaithe Solais (L.E.D.)
Gnáth-íomhá
Siombail
Bíonn friotóir ag teastáil uaidh sreangaithe chun
Céard a dhéanann sé? tosaigh chun é a chosaint ó shéideadh. Cuireann LED
solas amach
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CAIBIDIL 15

LEICTREONAIC

CONAS MAR A OIBRÍONN CORCAID

Tá ciorcad comhdhéanta
de roinnt comhábhar
leictreonach chun rud
a chruthú

Bolgán

Bolgán

Cadhnra

AM GNÍOMHAÍOCHTA

Le comhábhair cosúil leis an LED,
beidh cos amháin níos faide agus
caithfidh an sruth dul tríd.

• Sa chiorcad seo tá cadhnra againn agus dhá
bholgán
• Ar chlé feicimid conas mar a bheadh léaráid
de chiorcad
• Sreabhann an sruth ón gcos atá níos faide sa
chadhnra (+) agus sreabhann sé tríd an dá
bholgán agus lasann sé an dá cheann

Ar dheis tá cadhnra, bolgán agus
lasc. Déan obair le chéile chun a
thaispeáint conas mar a bheadh
an léaráid de chiorcad.
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Agus sreangú ar siúl agat,
cuimhnigh go mbíonn an tsreang
dhearg deimhneach de ghnáth agus
an tsreang dhubh diúltach.

?

LEICTREONAIC CAIBIDIL 15
CEISTEANNA

1) I do chóipleabhar, tarraing léaráid den phlocóid trí bheangán
agus cuir lipéid air.
2) Cad é feidhm fiúsanna agus scoradáin ciorcad?

3) Cad é an difríocht idir fiúsanna agus scoradáin chiorcad?
4) Tarraing siombail do na nithe seo a leanas:
a.
b.
c.
d.

L.E.D
L.D.R
Cadhnra
Dé-Óid

e. Lasc
f. Mótar
g. Dordánaí

5) I d’fhocail féin, céard a dhéanann friotóir solas-spleách?

6) Ar bhileog A3, cruthaigh póstaer a léiríonn na siombailí leictreonacha
go léir a luadh sa chaibidil.

7) Féach ar na ceisteanna scrúdaithe seo agus féach conas mar a dhéanfá iad
[nóta – athscríobh na ceisteanna i do chóipleabhar]
(a) (i)

Agus léaráid an chiorcaid á úsáid agat mar thagairt, tarraing na
sreanga cónaisc idir na comhpháirteanna sa bhosca thíos.

Comhpháirt

(ii) Meaitseáil an uimhir leis an gcomhpháirt sa tábla thall.

Uimh.

Friotóir
LED
Sálasc
Dordánaí

(a) (i)

Agus tú ag úsáid léaráid an chiorcaid mar thagairt, tarraing na
sreanga cónaisc idir na comhpháirteanna sa bhosca thíos.

(ii) Ainmnigh na comhpháirteanna a thaispeántar thuas.

A
B

(iii) Luaigh úsáid is féidir a bhaint as chomhpháirt ‘C’.

C
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