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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

An Cheimic
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Tá Seachtain na hEolaíochta linn. Ón
Domhnach seo caite (13 Samhain)
go dtí an Domhnach seo chugainn
(20 Samhain), beidh na mílte duine
gafa (involved) le heolaíocht ar fud na
hÉireann. Is í Ceimic na Beatha téama
na bliana seo. Tá baint ag an téama
seo le himeachtaí atá ag tarlú ar fud
an domhain i rith na bliana, imeachtaí
a dhéanann ceiliúradh ar an gceimic.
Arbh eol duit gurb í 2011 Bliain
Idirnáisiúnta na Ceimice?

Má tá do scoilse i gCo. Phort Láirge, is
dócha go bhfuil a fhios agat go bhfuil
féile speisialta ar siúl i rith Sheachtain
na hEolaíochta. Déanfaidh an fhéile
seo ceiliúradh ar Robert Boyle, eolaí
Éireannach an-cháiliúil a rugadh i
Lios Mór sa bhliain 1627. Deir roinnt
daoine gurb é bunaitheoir (founder) na
nua-ceimice é.

teaghlach mór! Deir daoine gur
labhair sé Gaeilge nuair a bhí sé óg.
D’fhoghlaim sé Laidin, Gréigis agus
Fraincis freisin. Chaith sé a shaol le
taighde (research) eolaíoch agus ba í
an cheimic an t-ábhar ab fhearr leis.
Rinne sé a lán oibre ar an eolaíocht
ach is í a chuid oibre ar gháis an obair
is cáiliúla.

Bhí cúig pháiste dhéag ag
tuismitheoirí Robert Boyle – sin

Dhear Robert Boyle a lán trialacha
ceimice. Ba thriail thábhachtach í

Bliain Idirnáisiúnta

na Ceimice

triail litmis chun aigéid (acids) a
dhealú (distinguish) ó bhunanna
(bases) nó alcailí (alkalis). Chreid
Boyle go raibh sé tábhachtach
turgnaimh (experiments) a dhéanamh,
torthaí a thuar agus ansin na torthaí
a thaifeadadh. Tá tú ag déanamh na
rudaí seo go fóill agus tú ag déanamh
na heolaíochta ar scoil. Tá breis eolais
againn duit ar an gceimic in Eureka
na seachtaine seo. Bain triail as an
gcomórtas ar an leathanach cúil.
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Aigéid agus alcailí
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Is dócha gurb eol duit gur aigéid iad sú líomóide agus fínéagar. Is
samplaí de bhunanna iad sóid aráin agus glantaigh (detergents). Is
minic a bhíonn an téarma ‘alcailí’ in úsáid ag eolaithe in áit an téarma
‘bunanna’. Tá bunanna agus alcailí an-chosúil le chéile, ach má
thuaslagann (dissolves) uisce bun, deir eolaithe gur alcaile é.
Uaireanta gheobhaidh tú rud éigin agus ní bheidh a fhios agat an
aigéad nó bun é. Seans go mbeidh sé dainséarach é a bhlaiseadh. Tá
sé tábhachtach, mar sin, bealach eile a bheith agat chun é a thástáil. Ar
an gcéad leathanach, léigh tú go raibh Robert Boyle ar na chéad daoine
a d’úsáid litmeas chun fáil amach ar aigéad nó bun é rud éigin. Deir
eolaithe gur táscaire (indicator) é litmeas. In áit litmeas a úsáid, féach
cad a tharlóidh nuair a úsáidfidh tú cabáiste dearg mar tháscaire.
Bunábhair
• ¼ cabáiste dearg (mura féidir leat cabáiste dearg a fháil, d’fhéadfá
oinniún dearg a úsáid nó faigh páipéar litmis ó scoil dara leibhéil).
• Scian nó cumascóir (blender)
• Uisce an-te
• Criathar
• 2 bhabhla mhóra
• 2 nó 3 choimeádán bheaga (ubhchupáin, mar shampla), ag brath ar
an méid rudaí a thástálfaidh tú
• 4 nó 5 thaespúnóg
• Uisce fuar

Coirp phortaigh

Tá portaigh ag clúdach roinnt mhaith de thalamh na hÉireann. Tá a lán
uisce iontu agus tá sé an-aigéadach. Mí Lúnasa seo caite, tháinig oibrí de
chuid Bhord na Móna ar chorp ar phortach i gCo. Laoise. Tá an corp níos
sine ná 2,000 bliain d’aois. Ceapann eolaithe gur corp mná atá ann.
Tháinig daoine ar níos mó ná 100 corp i bportaigh na hÉireann.
Chaomhnaigh (preserved) na portaigh im freisin. Tá an t-uisce
an-aigéadach i bportaigh agus sin ceann de na fáthanna a maireann na
coirp seo iontu.
Smaoinigh air seo:
Dá gcuirfeá uisce portaigh le táscaire cabáiste dheirg, cén dath a gheofá?

• Sóid aráin (bun)
• Fínéagar (aigéad)
Aire: Iarr ar dhuine fásta an cabáiste a ghearradh duit agus an
t-uisce te a dhoirteadh duit.
Treoracha:
1. Measc taespúnóg amháin den tsóid aráin le thart ar 100 ml d’uisce.
Cuir an tuaslagán (solution) seo ar leataobh.
2. Gearr an cabáiste ina bpíosaí beaga.
3. Cuir na píosaí cabáiste i mbabhla mór. Clúdaigh iad le huisce te.
4. Fág an babhla ar leataobh ar feadh deich nóiméad ar a laghad.
Tiocfaidh dath dearg/corcra ar an uisce. Braithfidh an dath ar uisce
an cheantair ina bhfuil tú i do chónaí.
5. Nuair a bheidh an leacht fuar, úsáid criathar chun é a shíothlú
(strain) isteach i mbabhla eile. Is é an leacht seo an táscaire.
6. Cuir thart ar 50 – 100 ml den táscaire in dhá ubhchupán (nó i
gcoimeádáin bheaga eile).
7. Cuir fínéagar le hubhchupán amháin go dtí go dtiocfaidh athrú ar an
dath. Cén dath atá le feiceáil anois?
8. Cuir sóid aráin leis an ubhchupán eile go dtí go dtiocfaidh athrú ar
an dath. Cén dath atá le feiceáil anois?
9. Déan tábla cosúil leis an gceann thíos agus taifead na torthaí.
Rud a cuireadh isteach
fínéagar
tuaslagán sóid aráin

athrú datha

aigéad

alcaile

√
√

Dúshlán Breise:
Déan tástáil ar rudaí eile, m.sh. sú líomóide, taos fiacla, gallúnach,
deochanna súilíneacha (fizzy). Bain úsáid as an athrú datha chun fáil
amach an aigéad nó alcaile iad agus líon isteach an tábla.
Eolas tábhachtach
Má tá oinniún dearg in úsáid agat, ná húsáid ach na codanna dearga.
Fág an t-oinniún san uisce fiuchta thar oíche. Ní thiocfaidh athrú ar
dhath an uisce an oiread céanna agus a thiocfaidh ar dhath uisce an
chabáiste dheirg.

Eolaíocht Fhóiréinseach

Bíonn bleachtairí ag lorg leideanna ag láithreacha coire (crime scenes).
Má thagann siad ar rud éigin nach n-aithníonn siad, iarrfaidh siad ar
eolaithe fóiréinseacha (forensic) cabhrú leo é a aithint. Go minic, tá baint
ag an gceimic leis na scrúduithe speisialta eolaíocha a dhéanann eolaithe
fóiréinseacha i saotharlanna (laboratories). Feicfidh tú sna gníomhaíochtaí
eile conas a fheidhmíonn roinnt de na tástálacha ceimice.

Spiairí agus an
cheimic

Puzal an phúdair

Is ceimic is cúis leis an dúch i scríbhneoireacht dhofheicthe. Tá daoine
ag úsáid dúch dhofheicthe (invisible ink) le níos mó ná dhá mhíle bliain.
Bhí an-tábhacht le dúch dofheicthe le linn cogaí go háirithe. D’úsáid a
lán spiairí é chun teachtaireachtaí agus eolas rúnda a sheoladh faoin
namhaid. Cuir teachtaireacht dhofheicthe chuig do chara. Beidh ar
dhuine fásta cabhrú le do chara.
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Bunábhair
• Sú líomóide (ó líomóidí fáiscthe nó ó bhuidéal)
• Bioranna fiacla (toothpicks) nó baitíní cadáis (cotton buds)
• Páipéar bán
• Teas m.sh. iarann
Treoracha
1. Cén teachtaireacht a scríobhfaidh tú? D’fhéadfá d’ainm nó rud éigin
níos faide a scríobh.
2. Doirt an sú líomóide isteach i mbabhla.
3. Tum an bior fiacla / baitín cadáis isteach sa sú.
4. Scríobh do theachtaireacht ar an bpáipéar. Lig don pháipéar triomú.
Ní bheidh dada le feiceáil.
5. Beidh ar do chara iarraidh ar dhuine fásta an páipéar a iarnáil.
Beidh an scríbhneoireacht le feiceáil ansin mar litreacha donna.
Leid
Seans go mbeidh cuma amhrasach (suspicious) ar bhileog bhán
(blank). Is maith an smaoineamh é teachtaireacht a scríobh i ndúch ar
an bpáipéar mar dhíthreoir (decoy). Ansin scríobh an teachtaireacht
rúnda ag an deireadh.
Conas a tharlaíonn sé seo?
Tá ceimiceáin (chemicals) sa sú líomóide. Nuair a mheascfaidh aer leo,
beidh athrú ar a ndath. Tarlóidh sé seo níos tapúla má chuireann tú
teas leo. Ar thug tú faoi deara athrú ag teacht ar dhath úill, má fhágann
tú é ina luí thart timpeall tar éis plaic a bhaint as? Tá an sórt ruda
céanna ag tarlú leis an sú líomóide.
Dúshlán breise
Bain triail as leachta eile m.sh. sú oráiste, fínéagar, sú úll.
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Tá Mollaí agus Maidhc ag tástail púdar éagsúil le huisce agus le
fínéagar. Níl a fhios acu an dtuaslagfaidh na leachtanna seo na púdair
nó an dtarlóidh rud éigin eile dóibh. Bain triail as na tástálacha, scríobh
síos na torthaí agus coimeád iad in áit shábháilte. Seans go mbeidh
siad uait chun an mhistéir ar an leathanach cúil a réiteach!
Bunábhair
• Siúcra reoáin
• Salann
• Sóid aráin
• Uisce
• Fínéagar
• 3 ghloine agus 3 thaespúnóg
Treoracha
1. Déan tábla cosúil leis an gceann thíos.
2. Cuir an méid céanna uisce i ngach gloine.
3. Cuir taespúnóg den siúcra reoáin i ngloine amháin, taespúnóg den
salann sa dara gloine agus taespúnóg den tsóid aráin sa tríú gloine.
Úsáid taespúnóg éagsúil gach uair. Cén tábhacht atá leis seo?
4. Corraigh gach meascán. Taifead cad a tharlaíonn do gach púdar.
5. Folmhaigh na gloiní. Nigh iad agus triomaigh iad.
6. Cuir beagáinín fínéagair sna trí ghloine. Cuir na púdair isteach mar
a rinne tú cheana.
7. Taifead cad a tharlaíonn do na púdair san fhínéagar.
Uisce

Fínéagar

Siúcra reoáin
Salann
Sóid aráin

Dúshlán breise
Bain úsáid as na torthaí chun an mhistéir seo a réiteach!

Comórtas
Eureka, tá an freagra
Uisceadán Náisiúnta
ag na bleachtairí!
na hÉireann

Tá Atlantaquaria na Gaillimhe, Uisceadán Náisiúnta na hÉireann, ag
tabhairt saorchead isteach do bhuaiteoir an chomórtais seo agus dá
rang. Ní gá ach ‘Fíor’ nó ‘Bréagach’ a chur leis na ráitis seo:
Tráth na gCeist
1. Rugadh Robert Boyle i Lios Mór.
2. Is í 2011 Bliain Idirnáisiúnta na Réalteolaíochta.
3. Is aigéad é sú líomóide.
4. Is féidir litmeas a úsáid chun an difríocht idir bun agus aigéad a
aithint.
5. Ní raibh ach deichniúr páistí i dteaghlach Robert Boyle.
Seol na freagraí chuig:
Comórtas Atlantaquaria
f/ch Eureka
Independent Newspapers, 27-32 Sráid Thalbóid, BÁC 1.
Bí cinnte go sroichfidh iarratas an ranga Eureka roimh 25 Samhain
2011 nó ar an lá sin.
Ná seol ach iarracht amháin ón rang uile.
Cuir isteach ainm an ranga m.sh. Rang a 3, Rang a 4, Rang a 5, Rang
a 6.
Inis dúinn cé mhéad páiste atá sa rang.
Cuir isteach ainm agus seoladh na scoile.
Na hiarrachtaí ar fad atá ceart cuirfimid iad i gcrannchur. Piocfaimid
amach ainm scoile amháin agus cuirfimid litir chuig an scoil sin.
Beidh ainm na mbuaiteoirí in eagrán 10 d’Eureka.
Go n-éirí leat!

In Óstán na Mara tá taisceadán sa seomra in aice na cistine. D’éirigh le
robálaí an taisceadán a oscailt agus ghoid sé seoda cuairteora. D’iarr
an t-úinéir, Brian Ó Baoill, ar na bleachtairí, Mollaí agus Maidhc, cabhrú
leis an choir a réiteach. Chonaic Mollaí agus Maidhc go raibh púdar bán
ar urlár an taisceadáin. Bhailigh Mollaí cuid den phúdar seo agus chuir
sí é i gclúdach litreach glan.
Ní raibh ach aon bhealach amháin isteach i seomra an taisceadáin - tríd
an gcistin. Bhí triúr ag obair sa chistin an oíche sin. Labhair Maidhc leo.
Ag an gcéad bhord, bhí Seán Ó Siochrú ag cur reoáin ar chístí milse.
Dúirt sé go raibh sé ag déanamh reoáin an oíche sin. Phioc Mollaí suas
beagán den phúdar bán ón urlár agus chuir sí é i gclúdach litreach glan.
Ag an dara bord, labhair Maidhc le Bríd Ní Bhapaí. Bhailigh Mollaí cuid
den phúdar bán a bhí ar an urlár agus chuir sí é i gclúdach litreach
glan eile. Dúirt Bríd go raibh sí ag déanamh aráin an oíche sin agus gur
dhoirt sí beagán den tsóid aráin nuair a chonaic sí Seán Ó Siochrú ag
cur rud éigin i dtarraiceán an bhoird.
Ag an tríú bord, labhair Maidhc le Ciarán Ó Corcáin. Bhí Ciarán ag cur
salainn sna pióga. Dúirt sé go raibh sé an-neirbhíseach ó tharla an
bhuirgléireacht, agus toisc go raibh croitheadh ina lámh, go mbíodh
sé ag doirteadh salainn ó mhaidin go hoíche. Bhailigh Mollaí cuid den
phúdar bán a bhí ar an urlár. Chuir sí é i gclúdach litreach glan eile.

Foilsíonn an Irish Independent Eureka, i
gcomhar leis an Ionad Oideachas Eolaíochta
ag Coláiste Phádraig, Droim Conrach, BÁC
9, le tacaíocht ón gComhairle um Oideachas
Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Aistriúchán: Bairbre Ní Ógáin
Taighde & Téacs:
Paula Kilfeather, Clíona Murphy,
Fiachra Ó Brolcháin & Janet Varley.

Dearadh: INM Studio
Scríobh chuig: Debbie Brennan, Eureka,
Irish Independent, 27-32 Sráid Thalbóid,
BÁC 1.
Líne do Chustaiméirí: 023 8863850 nó
Cuir ríomhphost chuig:
eureka@ independent.ie
www.independent.ie/eureka

Dúirt Maidhc agus Mollaí le Brian go mbeadh freagra na ceiste acu i
gceann cúpla nóiméad. Níorbh fhéidir leo na púdair a bhlaiseadh, ar
eagla gur nimh a bhí sa phúdar mistéireach. Bhí orthu roinnt tástála a
dhéanamh chun an púdar a aithint. Deich nóiméad ina dhiaidh sin, dúirt
siad le Brian gurbh í Bríd Ní Bhapaí an robálaí.
Cá bhﬁos dóibh?
Beidh freagra na ceiste in eagrán na seachtaine seo chugainn.

