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Modern Materials
Ábhair nua-aoiseacha
Faoi láthair, cosnóidh sé na milliúin
euro ort más mian leat taisteal mar
thurasóir go dtí an spás. Tá sé
an-daor mar go n-úsáideann eolaithe
roicéid chun dul go dtí an spás.
Ach tá siad ag déanamh iarrachta
anois ‘ardaitheoirí (elevators) spáis’
a dhearadh. Ligfeadh siad seo
d’fheithiclí eile taisteal ar chábla suas
go dtí an spás. Bheadh ar an gcábla
bheith an-láidir agus is dócha go
n-úsáidfeadh na heolaithe ceann de
na hábhair nua ar a bhfuil siad ag
obair.
Go dtí le déanaí, bhí cruach (steel)

ar cheann de (one of) na hábhair
ba láidre a bhí againn. Is meascán
d’iarann agus de bheagáinín carbóin
(carbon) í cruach. Tá sí ar cheann de
na hábhair is minice a úsáidimid ar
domhan. Smaoinigh ar an gcruach
uile atá thart ort inniu. Déan liosta.
Tá cruach in úsáid i bhfoirgnimh,
in uirlisí, i longa, i gcarranna agus i
meaisíní de gach sórt. Fiú na sceana
agus na foirc a úsáideann tú gach lá,
is dócha gur cruach atá iontu.
Ach tá eolaithe tar éis ábhair nua a
fhorbairt (develop), ábhair atá i bhfad
níos láidre ná cruach. Graiféin an

t-ainm atá ar cheann de na hábhair
seo agus tá sí 200 uair (deir daoine
eile 300 uair) níos láidre ná cruach.
D’fhéadfadh eolaithe ábhar cosúil leis
sin a úsáid chun ardaitheoirí spáis a
thógáil. Tá graiféin chomh láidir sin
nach bhféadfá leathán (sheet) di a
bhriseadh ach amháin dá gcuirfeá
eilifint ina sheasamh ar bharr pinn
luaidhe ar an leathán.
Cúpla seachtain ó shin, d’fhógair
eolaithe gur tháinig siad ar
(discovered) ábhar eile atá níos
láidre fós. Cairbín an t-ainm atá ar
an ábhar seo. Níl a fhios ag eolaithe

fós an mbeidh siad ábalta a lán de
a dhéanamh, ach más féidir leo,
beidh sár-ábhar nua tógála againn.
Samhlaigh túir a bheidh na céadta
ciliméadar ar airde - beidh innealtóirí
in ann iad a thógáil le cairbín.
Tá eolaithe ag féachaint freisin ar
bhealaí nua chun gnáthábhair a úsáid.
I measc na ngnáthábhar seo tá téada
damháin alla, bainne agus réama
(slime) éisc. San eagrán seo d’Eureka,
féachfaimid ar roinnt de na hábhair
atá thart timpeall orainn agus beidh
deis agat ceann nó dhó a dhéanamh
tú féin.

Ábhar iontach

Úsáid peann luaidhe chun d’ainm a scríobh. An raibh a fhios agat
go raibh tú ag úsáid ábhair darb ainm graifít le scríobh? Nuair a
scríobhann tú le peann luaidhe, titeann cáithníní (ﬂakes) graifíte ar an
leathanach. Is dócha nach raibh a fhios agat go bhfuil na mílte sraith
(layer) graiféine i ngach sraith graifíte. Tá graiféin ar cheann de na
hábhair is suimiúla riamh. Tá sí trédhearcach (transparent). Seolann
(conducts) sí leictreachas níos fearr ná aon ábhar eile, go bhfios dúinn.
Síneann sí agus lúbann sí agus is féidir í a mhúnlú in aon chruth is
mian linn. Tá sí níos crua ná diamant; tá sí an-láidir agus an-éadrom.
Tá graiféin ar an ábhar is tanaí agus is righne (stiffest) ar domhan, go
bhfios dúinn.
Féach ar chiumhais an leathanaigh seo. Tá sí tanaí, nach bhfuil? Bhuel,
tá graiféin níos mó ná milliún uair níos tanaí arís ná an leathanach!

An eol duit?
Ag féachaint ar shíoda damháin alla cheapfá go raibh sé sobhriste
(fragile) agus nach mbeadh sé chomh suimiúil le graiféin. Ach gram ar
ghram, tá sé 5 huaire níos láidre ná cruach. Ach bheadh ort a lán téada
damháin alla a bhailiú sula mbeadh dóthain agat. Tá eolaithe ag lorg
bealaí chun síoda damháin alla a dhéanamh. Bealach amháin atá faighte
acu ná é a mheascadh le bainne gabhair. Tá neart bainne gabhair le fáil.

Graiféin a úsáid
Is dócha go n-úsáidfimid graiféin ar bhealaí éagsúla sa todhchaí. D’fhéadaimis
ríomhairí a dhéanamh de ghraiféín agus bheadh siad iontach tapa agus an-bheag.
D’fhéadfá iad a fhilleadh agus a chur i do phóca.
Dá mbeadh graiféin i d’fhón póca nó i do ríomhaire, d’fhéadfá é a luchtú (charge)
taobh istigh de chúpla soicind. Dá mbeadh graiféin i do chuid éadaí, d’fhéadfá an fón
nó an ríomhaire a cheangal léi agus iad a luchtú agus tú ag siúl ar scoil.

Conas graiféin a dhéanamh
Uaireanta, déanann eolaithe fionnachtana (discoveries) tábhachtacha nuair a úsáideann siad
modhanna an-simplí. Sa bhliain 2002 i Manchain Shasana, thosaigh eolaí ag imscrúdú graiféine.
Andre Geim is ainm don eolaí. Theastaigh uaidh sraitheanna tanaí den ábhar a fháil. In ionad
gléas daor a úsáid, d’úsáid sé Scotchtape, atá cosúil le seilitéip. Ghreamaigh sé an Scotchtape ar
an ngraiféin agus ansin scamh (peeled) sé aníos an téip den ghraiféin. Bhí a fhios aige go raibh na
mílte sraith graiféine greamaithe ar an téip. D’fhill sé an téip. Nuair a tharraing sé an téip fhillte an
dara huair, bhí leath líon na sraitheanna aige ar gach taobh di. Rinne sé é seo arís agus arís eile
go dtí nach raibh ach 10 sraith fágtha sa phíosa graiféine. Bain triail as seo.

Bunábhair:
• Seilitéip
• Peann luaidhe
• Bioróir
• Siosúr
Treoracha:
1. Gearr thart ar 10 bpíosa seilitéipe, iad thart ar 3
cm ar fad.
2. Fill isteach píosa beag ag tús agus deireadh
gach píosa – beidh sé níos éasca an téip a
láimhseáil mar seo.
3. Bearr peann luaidhe os cionn píosa páipéir. Glan
na slisíní adhmaid amach agus ansin ardaigh an
páipéar ionas go dtitfidh sraitheanna graifíte ar
an tseilitéip.
4. Greamaigh píosa eile seilitéipe ar an ngraifít.
Brúigh síos é.
5. Tarraing an dá phíosa seilitéipe óna chéile.
Tá sraith ghraifíte ar gach ceann de na píosaí
seilitéipe agus tá an tsraith sin leath chomh tiubh
agus a bhí an chéad sraith.
6. Cé mhéad uair is féidir leat é seo a dhéanamh
sula n-imeoidh an ghraifít as radharc go
hiomlán?
Smaoinigh air seo:
Seans go raibh 100,000 sraith graiféine fagtha
ar an bpíosa deiridh seilitéipe fós. Dá leanfá ar
aghaidh, bheadh mícreascóip an-speisialta ag
teastáil uait chun féachaint ar na sraitheanna tanaí
graiféine a bheadh déanta agat.

Sram

An eol duit?

An eol duit gur féidir plaisteach a dhéanamh as bainne? Ó thús na
1900idí go dtí 1945, ba ghnách ornáidí plaisteacha a dhéanamh
as bainne. Rinne daoine cnaipí, búclaí, coirníní agus seodra eile as.
D’ordaigh an bhanríon Sasanach, Mary, seodra déanta as plaisteach
bainne sa bhliain 1915! Cé nach ndéanaimid plaisteach as bainne na
laethanta seo, tá eolaithe ag déanamh taighde (research) ar fhabraic a
dhéanamh as bainne.
Bain triail as plaisteach a dhéanamh – iarr ar dhuine fásta cupán bainne
a théamh (heat) duit. Ansin, cuir 4 thaespúnóg fhínéagair sa bhainne te.

Treoracha:
1. Cuir an gránphlúr sa bhabhla.
2. Cuir isteach beagán den dath bia san uisce.
3. Cuir an t-uisce daite isteach sa ghránphlúr de réir a chéile. Lean ort ag
meascadh go dtí go mbeidh an meascán cosúil le síoróip.
Pléigh:
• Cuir cruth liathróide ar an meascán. Beir air i do lámh. Fáisc é. Cad a
tharlaíonn?
• Roll an meascán. Brúigh é. Buail é. Cad a tharlaíonn?
• Tarraing spúnóg tríd go mall. Cad a tharlaíonn?
• Cathain a bhíonn sé cosúil le leacht? Cathain a bhíonn sé cosúil le
solad?
• Cad a tharlaíonn má fhágann tú é faoi sholas na gréine?
Níl a fhios ag eolaithe go fóill cé chomh húsáideach agus a bheidh ábhair
ar nós srama. B’fhéidir go bhféadfadh siad iad a úsáid chun poill sna
bóithre a líonadh. Cá háit eile a bhféadfá iad a úsáid? Pléigh an cheist seo
le do chairde.

San am atá le teacht, tá seans ann go mbeidh tú ag caitheamh éadaí
déanta as bainne, as síoda damháin alla agus as graiféin, ar ndóigh.
Seans go mbeidh ciorcaid (circuits) leictreacha do ríomhairí fuaite
(sewn) isteach i do chuid éadaí nó mar chuid den fhabraic féin. Seans
go mbeidh an ciorcad déanta as snáth na n-éadaí. Beidh na héadaí
seo ábalta eolas a stóráil mar a dhéanann áireamhán (calculator)
agus ansin é a sheoladh ar aghaidh chuig ríomhaire. Cuirfimid ár
ríomhairí agus ár bhfóin orainn mar éadaí in ait iad a iompar thart linn.
Samhlaigh, ní bheidh ort ach do lámh a chur ar do mhuinchille chun
labhairt le do chara ar an “bhfón”!
San am atá le teacht, seans freisin go mbeidh tú ag caitheamh éadaí
ina mbeidh braiteoirí (sensors). Braithfidh siad má tá tú tinn agus
seolfaidh siad an t-eolas chuig ríomhaire. Seans go ndéanfaidh fabraicí
eile an aimsir a thuar duit. Súfaidh fabraicí eile isteach fuinneamh ón
ngrian agus luchtóidh siad fóin phóca agus ceamairí leis.

Freagraí ar Thráth na gCeist

Bunábhair:
• Méid áirithe uisce (m.sh. cupán uisce)
• Dhá oiread (nó 1.5 oiread) gránphlúir (cornﬂour)
• Babhla
• Dath bia (más mian leat)
• Páipéar nuachta chun an bord a chlúdach
• Coimeádán plaisteach (m.sh. seanphota folamh ina raibh iógart)

Fabraicí Cliste

1.F 2.F 3.B 4.B 5.F 6.B 7.F 8.B

Go hiondúil, roinneann eolaithe na hábhair uile i dtrí ghrúpa – solaid,
leachtanna, agus gáis. Scríobh síos sampla amháin as gach grúpa agus
scríobh síos an fáth a gceapann tú gur gás, solad nó leacht é.
Solad:_______________________________
Leacht: _______________________________
Gás: _______________________________
Cheapfá go raibh a lán difríochtaí idir solaid agus leachtanna. Go hiondúil,
bíonn sé éasca a chinntiú cé acu solad nó leacht é rud. Ach le déanaí,
d’fhorbair eolaithe ábhair aisteacha agus tá na hábhair sin cosúil le
leacht agus le solad ag an am céanna. Sa chéad ghníomhaíocht eile,
gheobhaidh tú amach cén chuma a bhíonn ar cheann amháin de na
hábhair seo.

Fabraicí
Leictreacha

Na héadaí atá ort faoi láthair, b’fhéidir nach bhfuil siad cliste go leor
chun d’fhón a luchtú (charge) nó an aimsir a thuar. Ach an bhfuil a
fhios agat go ndéanann a lán fabraicí cineál leictreachais darb ainm
leictreachas statach (static electricity)? Faigh amach cé acu éadaí is mó
a dhéanann leictreachas statach.
Bunábhair:
• Balúin
• Píosaí páipéir shíoda (tissue)
• Éadaí éagsúla m.sh. geansaí, sciorta, treabhsair, riteoga, carbhat
Treoracha:
1. Stróic an páipéar síoda i bpíosaí beaga bídeacha. Séid balún agus
coinnigh greim air os cionn na bpíosaí páipéir. Breathnaigh cad a
tharlaíonn.
2. Cuimil an balún ar do gheansaí. Coinnigh greim ar an mbalún arís in
aice leis na píosaí páipéir. Cad a tharlaíonn an uair seo?
3. An ndearna do gheansaí leictreachas statach?
4. Déan imscrúdú go bhfeicfidh tú cé acu ábhar is mó a dhéanann
leictreachas statach.
Smaoinigh Air Seo:
Conas a dhéanfaidh tú cinnte go bhfuil tástáil chothrom ar siúl agat?
Leid: Cé mhéad fabraic éagsúil a thástálfaidh tú? An ceart balún éagsúil
a úsáid le haghaidh gach fabraic éagsúil? Cé mhéad uair a chuimleoidh
tú an balún ar gach fabraic éagsúil? Conas a thomhaisfidh tú cé acu
ábhar is mó a dhéanann leictreachas statach?
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Velcro

Uaireanta, spreagann (inspires) plandaí agus ainmhithe smaointe faoi
conas fabraic a úsáid. 60 bliain ó shin, chuaigh airgeoir (inventor)
Eilvéiseach amach ag siúl lena mhadra. Nuair a shroich sé an baile, bhí
a chuid éadaí - agus an madra - clúdaithe le leadáin (burrs) phlándaí.
D’úsáid an t-airgeoir micreascóp le féachaint go mion ar na leadáin
agus chonaic sé crúcaí beaga. Chuir sé seo ag smaoineamh é agus
chruthaigh sé greamaitheoir déthaobhach: bhí crúcaí righin (stiff) ar
thaobh amháin agus bhí siad cosúil leis na leadáin, agus bhí lúba boga
ar an taobh eile agus bhí siad cosúil leis an bhfabraic in éadaí. Díolann
monarchana luach na mílte milliún dollar de Velcro gach bliain anois.
An eol duit?
• Úsáideann spásairí Velcro chun rudaí a ghreamú síos sa chaoi
nach mbeidh na rudaí ar snámh ar fud an spástointeálaí (space
shuttle).
• Úsáideann airm (armies) Velcro atá tostach (silent). Cén fáth a
mbeadh sé tábhachtach go mbeadh an Velcro tostach?
Dúshlán breise:
Dear imscrúdú chun láidreacht Velcro a thástáil. Bí cinnte go ndearann
tú tástáil chothrom.

Tráth na gCeist
Tá a lán léite agat anois faoi ábhair nua-aoiseacha. Bain triail as an
gcluiche Fíor/Bréagach seo anois.
Fíor Bréagach
1. Is féidir plaisteach a dhéanamh as bainne.
❏ ❏
2. Tá graiféin ar an ábhar is tanaí ar domhan,
go bhfios dúinn.
❏    ❏
3. Tá airgead agus carbón i gcurach.
❏ ❏
4. Níl graiféin chomh láidir le cruach.
❏ ❏
5. Déanann roinnt fabraicí leictreachas statach.
❏ ❏
6. Tá graiféin milliún uair níos tibhe ná páipéar.
❏ ❏
7. Tá cairbín níos láidre ná graiféin.
❏ ❏
8. Uaireanta is leacht é sram agus uaireanta is solad é. ❏ ❏

