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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Fighting Fire
Tinte
Cúpla seachtain ó shin, mharaigh
stoirm ollmhór na mílte duine sna
hOileáin Fhilipíneachana. Bhí an
stoirm ar cheann de (one of) na
stoirmeacha ba chumhachtaí riamh.
Tíofún Haiyan an t-ainm a chuir
eolaithe uirthi. Dá mba rud é gur
thosaigh an stoirm san Atlantach,
thabharfadh na heolaithe spéirling
(hurricane) uirthi. Uiscí na farraige
ag borradh (surging) isteach ar an
talamh ba chúis le formhór na mbás
agus leis an damáiste uafásach.
Scrios tonnta millteacha sráidbhailte
iomlána. Thit báisteach an-trom ar
fud na tíre.

An mhí seo caite, níos faide ó
dheas san Astráil, bhí damáiste de
chineál éagsúil ann. Bhí tinte ag
dó sna foraoisí ar feadh seachtainí.
Tharla siad i ndiaidh an dá mhí
dhéag ba theo ó thosaigh eolaithe
ag coimeád taifead agus i ndiaidh
na toinne teasa ba mheasa le fada.
Scrios na tinte na céadta teach.
Mharaigh siad ainmhithe feirme
agus fiadhúlra (wildlife). Dhóigh
siad ceantar chomh mór le Contae
Cheatharlach.
Tá an t-ádh linn anseo in Éirinn
nach mbíonn ócáidí adhaimsire
(extreme weather events) againn,

m.sh., tíofúin, agus dóiteáin
fhoraoise a bheadh chomh mór le
contae iomlán. Ach gach bliain in
Éirinn dónn tinte foraoise thart ar
450 heicteár foraoise. Daoine is
cúis le 80% de na dóiteáin fhoraoise
in Éirinn. Ba cheart dúinn bheith
cúramach maidir le tinte i gcónaí
agus foghlaim conas a bheith
sábháilte.
Cé go ndéanann tine
damáiste uaireanta, is rud
úsáideach, cairdiúil, cuideachtúil
(companionable) í tine freisin.
Tá sí in úsáid leis na mílte bliain
anuas mar fhoinse solais agus

teasa. Úsáidimid tine mar fhoinse
teasa go fóill. Ós rud é go bhfuil
an geimhreadh anseo anois, beidh
orainn ár dtithe agus ár scoileanna
a théamh. In Éirinn, chun teach
a théamh, úsáideann formhór na
bhfoirgneamh téamh lárnach le
hola, téamh gásadhainte (gas-fired),
nó tine sa teallach. Cibé bealach ina
dtéimid ár dtithe, caithimid rud éigin
a dhó chun teas a ghiniúint (create).
Tá an t-eagrán seo d’Eureka
ag féachaint ar an eolaíocht a
bhaineann le tine, le dó agus le teas.
Mar is gnáth, tá gníomhaíochtaí
againn duit le déanamh.

Faigh amach:
Bain úsáid as teirmiméadar chun teocht na rudaí seo a thomhas.
Taifead na torthaí.
Teocht an uisce as buacaire te __________
Teocht an uisce as buacaire fuar ___________
Teocht do láimhe___________

Comhraiceóirí dóiteáin

Sna tinte san Astráil bhí níos mó ná 1,000
comhraiceoir dóiteáin (firefighter) ag
iarraidh iad a mhúchadh ó mhaidin go
hoíche, agus ó oíche go maidin. Is post
an-tábhachtach é post an chomhraceora.
Mar aon le bheith ag plé leis na tinte,
bíonn ar chomhraiceóirí dóiteáin daoine
agus ainmhithe a shábháil. Múineann
comhraiceoirí dúinn faoi shábháilteacht
tine agus cabhraíonn siad le druileanna
dóiteáin a eagrú.
Caitheann comhraiceóirí dóiteáin éide
speisialta - buataisí, lámhainní agus
clogad ina measc. Cosnaíonn an éide
speisialta seo iad ar an teas. Bíonn fearas
speisialta acu freisin – innill dóiteáin,
píobáin uisce agus múchtóirí dóiteáin.

Cad a tharlaíonn
nuair a dhónn tú
coinneal?
Fadó, sula raibh soilse gáis ná leictreachais againn, d’úsáid daoine coinnle
chun solas a thabhairt dóibh san oíche. Nuair a lasann tú coinneal, cuireann
sí amach solas agus teas agus an dá ghás, dé-ocsaíd charbóin agus
galuisce (water vapour). Go hiondúil, gluaiseann gáis in airde ach sa chéad
ghníomhaíocht eile, feicfidh tú cad a tharlóidh má cheapann (trap) tú iad.
AIRE: Bí an-chúramach nuair a bheidh 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.
3. Cuir an próca mór os cionn
coinnle amháin agus fág an dara
coinneal gan chlúdach.
4. Breathnaigh – cé acu coinneal is
faide a bheidh ag dó? Taifead an
toradh.
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.

Freagraí ar Thráth na gCeist

Insíonn ‘teocht’ dúinn cé chomh te agus atá rud. Tomhaiseann
teirmiméadair teocht. B’fhéidir go bhfuil teirmiméadair alcóil agaibh sa
seomra ranga. Oibríonn siad mar leathnaíonn an t-alcól (éiríonn sé níos
mó) má chuireann tú an teirmiméadar isteach i rud atá te. Feicimid an
‘snáth’ daite alcóil ag dul suas go mall. Caolaíonn (contracts) an t-alcól
(éiríonn sé níos lú) má chuireann tú an teirmiméadar isteach i rud atá
fuar. Fan tamaillín sula léifidh tú an teocht – tabhair dóthain ama don
alcól dul suas nó síos.
Ná déan dearmad – NÍ gá teirmiméadar alcóil a chroitheadh sula
n-úsáidfidh tú é.

Teas

1; T. 2; F. 3; F. 4; T. 5; T. 6; F. 7; T. 8; F.

Conas teocht a thomhas
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Is imoibriú ceimiceach (chemical reaction) í tine. Bíonn trí rud i gceist i dtine – breosla, teas agus ocsaigin (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 amháin de na trí rud seo, múchfaidh
sin an tine. Mar shampla, uaireanta séideann daoine ar na lasracha sa tine mura bhfuil an tine ag lasadh go láidir.
Leis an aer breise, lasann an tine go láidir.
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Cad í Tine?

Sábháilteacht

Tá sé tábhachtach go mbeidh eolas agus tuiscint againn ar thinte mar gortaíonn tinte daoine gach
lá. Chun bheith sábháilte sa bhaile, ar dtús, caithfimid 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.
• Coinnigh eochracha na bhfuinneog agus na ndoirse in áit gur féidir le gach duine teacht orthu go
héasca. Bíodh a fhios ag gach duine sa teaghlach cá bhfuil na heochracha.
Cad iad na rudaí eile a d’fhéadfá a dhéanamh? Cuir do chuid smaointe ar an liosta.
DUITSE LE DÉANAMH:
Dear póstaer agus cuir rialacha air a bhaineann le sábháilteacht ó thine sa scoil.

Déan múchtóir dóiteáin

Úsáideann comhraiceóirí dóiteáin cineálacha
éagsúla múchtóirí chun tinte beaga a mhúchadh.
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, caithfidh
tú gás dé-ocsaíd charbóin a
dhéanamh.

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.

Nuair atá lasair coinnle ag dó:

Aláraim dheataigh

Lean an lasair ag dó ar an gcoinneal gan phróca. 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, chuir lasair na coinnle amach
dé-ocsaíd charbóin (CO2) agus galuisce.
Ach níor mhair an lasair i bhfad ar an gcoinneal a bhí faoin bpróca. 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.

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.

Bunábhair:
• Buidéal beag plaisteach
atá folamh (m.sh. deoch
iógairt)
• Sóid aráin
• Fínéagar
• Taespúnóg
• Coinneal bheag
(’tealight’)
• Tráidire gainimh
• Cipíní solais
• Feadán cairtchláir, é thart
ar 10 cm ar fad

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 taespúnóg d’fhínéagar sa bhuidéal.
Cloisfidh tú giosáil (fizz).
5. Tá dé-ocsaíd charbóin (CO2) déanta
agat anois.
6. Go tapa, doirt an gás dé-ocsaíd charbóin
síos an feadán cairtchláir i dtreo na
lasrach. Bí cinnte nach ndoirteann tú an
meascán de shóid aráin agus fínéagar.
7. Ní bheidh tú ábalta an gás a fheiceáil ach
lig ort go bhfuil tú ag doirteadh uisce.
8. De réir mar a dhoirteann an dé-ocsaíd
charbóin síos an feadán, múchfar an lasair.
9. Brúnn an dé-ocsaíd charbóin an ocsaigin
ó lasair na coinnle agus mar sin de, ní
féidir léi dó.

Cad a cheapann tú?
Dónn daoine áirithe lomáin adhmaid chun
teas a ghiniúint. Níl Maidhc, Mollaí, ná a gcara
ar aon intinn (agreed) faoi seo – an maith an
rud é? Cad a cheapann tú féin?
Seo cúpla smaoineamh duit:

TINTE LOMÁN IS
CÚIS LE TÉAMH
DOMHANDA

CURIFIMID
BREIS CRANN

• Is maith an smaoineamh é lomáin a úsáid
mar bhreosla mar is foinse in-athnuaite
(renewable) fuinnimh iad. Is féidir linn crainn
nua a chur agus fásfaidh siad taobh istigh
de chúpla bliain, ach tógann sé na milliúin
bliain chun ola agus gás a chruthú.
TÁ OLA AG
ÉIRÍ GANN, NÍL
CRANN AG ÉIRÍ
GANN.

• Nuair a dhóimid lomáin, cuirimid dé-ocsaíd
charbóin (carbon dioxide/ CO2) san aer. Tá
CO2 ar ceann de na gáis is cúis le téamh
domhanda.
• Nuair a dhóimid crainn agus nuair a
chuirimid crainn nua ina n-áit, súnn na
crainn nua CO2 ar ais ón atmaisféar.

Cóálaí

Tráth na gCeist
Tástáil do chuid eolais – an bhfuil na ráitis seo fíor nó bréagach?
Fíor (true) Bréagach (false)

F

B

1. Tá breosla, teas agus ocsaigin i dtriantán na tine.
2. Is foinse neamh-in-athnuaite (renewable) fuinnimh iad crainn.
3. Nuair a bhíonn coinneal ag dó cuireann sí galuisce
agus ocsaigin amach.
4. Itheann cóálaí duilleoga na heoclaipe.
5. Daoine is cúis le 80% de na dóiteáin fhoraoise in Éirinn.
6. Tá gaol idir cóálaí agus moncaithe.
7. Tomhaiseann teirmiméadair teocht.
8. Braitheann aláram deataigh boladh tine.

Is é an crann eoclaipe an crann is coitianta (most common) san Astráil.
An mhí seo caite, dhóigh na tinte a lán de na crainn seo. Tá imní ar
dhaoine go mbeidh fadhb ag cóalaí mar thoradh air seo. Ní itheann
cóálaí aon rud seachas duilleoga na heoclaipe. Má tá a lán crann dóite,
tá seans ann nach mbeidh dóthain bia acu.
Go minic, tugann daoine béar cóála mar ainm ar an ainmhí seo ach ní
béar ar chor ar bith é. Tá gaol ag an gcóála leis an gcangarú. Ceapann
eolaithe go bhfuil cóálaí ina gcónaí san Astráil le 20 milliún bliain. Tugtar
‘joey’ mar ainm ar chóála óg agus cónaíonn sé i bpúitse (pouch) a
mháthar ar feadh sé mhí nó mar sin. Ansin, fanann sé gar dá mháthair
ar feadh sé mhí eile.
Bíonn crúba géara ar chóálaí – sin an fáth ar féidir leo crainn eoclaipe
a dhreapadh go héasca. Tá méarloirg (fingerprints) acu freisin. Tá siad
cosúil leis na cinn atá agatsa. Codlaíonn siad ar feadh thart ar 20 uair
an chloig gach lá. B’fhéidir go mbíonn orthu é seo a dhéanamh mar
nach bhfaigheann siad dóthain fuinnimh as duilleoga eoclaipe a ithe.
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