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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

• Is é an diamant an t-ábhar nádúrtha is crua ar domhan. Ach má
bhuaileann tú diamant go láidir le casúr, brisfidh sé ina smidiríní.
Cé gur carbón atá sa ‘luaidhe’ i do pheann luaidhe agus sa diamant i
bhfáinne, ní dócha go dteastódh ó éinne do pheann luaidhe a ghoid! Ach
goideann gadaithe diamaint nuair is féidir leo. Sa bhliain 2013, ghoid
gadaí in Cannes málaí taistil ina raibh luach €40 milliún de dhiamaint.
Níos luaithe in 2013, ghoid gadaí luach €38 milliún de dhiamaint sa
Bhruiséil.

Tráth na
gCeist

• Má théann (heat) tú diamant os cionn 763˚ Celsius, imeoidh sé as
radharc (vanish).
• Sa bhliain 1905, tháinig an diamant is mó riamh ón Afraic Theas.
Ghearr comhlacht Dúitseach (Dutch) é agus rinne siad níos mó
ná 100 diamant eile as. Tá formhór na ndiamant sin mar chuid de
bhailiúchán sheodra na Breataine.
• Is féidir diamaint, atá díreach cosúil le diamaint ó mhianach, a
dhéanamh anois i saotharlanna.
• Thart ar 10 mbliana ó shin, fuair eolaithe amach go bhfuil
pláinéad ann agus go mb’fhéidir gur diamant é trian de. Níl sé inár
ngrianchóras (solar system).
• Ar chuala tú an ráiteas Béarla riamh ‘Diamonds are forever’? Dáiríre,
bíonn diamaint ag athrú go mall go graifít, díreach cosúil leis an
ábhar atá i do pheann luaidhe. Ach tá an t-athrú ag tarlú chomh mall
sin nach dtabharfadh duine faoi deara é.

Carbón – bí cliste, bí cúramach

Anois tá an t-eolas ar charbón léite agat. An féidir leat na
ceisteanna seo a fhreagairt?
1. Tháinig an diamant is mó riamh (a) ón Afraic Theas (b) ón tSúdáin
Theas (c) ó Mheiriceá Theas.
2. D’úsáid mianadóirí na héin seo chun réamhrabhadh a thabhairt:
(a) cuacha (b) canáraithe (c) cága.
3. An t-ábhar atá sa chuid sin den pheann luaidhe lena scríobhann
tú: (a) luaidhe (b) diamant (c) graifít.
4. An gás a chuireann na súilíní i ndeoch súilíneach: (a) ocsaigin (b)
aonocsaíd charbóin (c) dé-ocsaíd charbóin.
5. An méid carbóin atá i do chorp: (a) 18%, (b) 8%, (c) 28%.
6. Tá cathair Cannes (a) sa Bheilg (b) sa Fhrainc (c) san Iodáil.

Carbon is cool
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Fáinne diamaint agus peann
luaidhe – cén gaol atá eatarthu? An
bhfuil a fhios agat? Tá an t-ábhar
céanna – carbón – i ndiamant agus
atá sa ‘luaidhe’ i do pheann luaidhe.
Gach uair a úsáideann tú peann
luaidhe, tá tú ag úsáid carbóin.
Graifít, nó cineál áirithe carbóin, atá
sa ‘luaidhe’ i bpeann luaidhe. Tá sí
réasúnta bog. Ach is ábhar an-chrua
go deo é diamant agus is cineál eile
carbóin atá ann.
Deir eolaithe gur dúil (element)
é carbon. Samplaí eile de dhúil is

ea iarann, hidrigin, ór agus héiliam.
Tá gach ábhar ar domhan déanta
as dúile agus tá 92 díobh le fáil go
nádúrtha. Rinne eolaithe cinn eile i
saotharlanna (laboratories). Is í an
dúil carbón an 15ú dúil is flúirsí
(most abundant) i screamh (crust)
an domhain agus is í an 4ú dúil is
flúirsí sa chruinne (universe) í! Is í an
dúil dghiiinr an dúil is flúirsí. Tá na
litreacha measctha – an féidir leat
an litriú ceart a oibriú amach?
Is féidir carbón a fháil ina lán
áiteanna. Tá carbón i ngual, in ola

don téamh lárnach agus sa pheitreal
a úsáidimid inár gcarranna. Tá
carbón i ngach rud beo – is carbón
é 18% de do chorp. I bhfoirm déocsaíd charbóin (carbon dioxide),
tá carbón san aer a análaimid.
Is meascán de charbón (C) agus
d’ocsaigin (O) é dé-ocsaíd charbóin
(CO2). Ach tá carbón i ngás eile
freisin, mar atá, aonocsaíd
charbóin (carbon monoxide), agus
is gás nimhneach é an gás sin.
Leis na mílte bliain anuas, bhí
an-tóir ag daoine ar charbóin

i bhfoirm diamant. Chreid na
Rómhánaigh ársa (ancient)
agus na Gréigigh ársa gurbh iad
deora na ndéithe iad diamaint
nó gur scealpanna (splinters) ó
réaltaí reatha (falling) iad. Sna
meánaoiseanna, chreid daoine go
raibh leigheas i ndiamaint agus go
leigheasfadh siad tinnis, ó thuirse
go meabhairghalar. Faraor, cé
nach ndéanfaimid aon turgnamh le
diamaint, gheobhaimid amach faoi
charbón.

Marfóir tostach

Balún draíochta
Tá carbón i ngach áit thart ort. Tá dé-ocsaíd charbóin san aer atá á
análú agat, ach ní fheiceann tú é, toisc gur gás dofheicthe (invisible)
é. Ach is féidir dé-ocsaíd charbóin a dhéanamh go héasca. Sa chéad
ghníomhaíocht eile, feicfidh tú balún á líonadh le carbón mar a bheadh
draíocht air.

é a g ar

Ábhar iontach

Bhí Lampa Davy an-úsáideach, ach bhí ar na mianadóirí é a iompar
ina lámh. Bhí smaoineamh eile ag eolaithe gurbh fhéidir lampa a
chur ar bharr an chinn, sa chaoi go mbeadh lámha na mianadóirí
saor. Dear do lampa cinn féin nó do thóirse féin ar fhaitíos go
mbeadh ort dul ag taiscéaladh in áit dhorcha.

Nuair a úsáideann tú peann luaidhe le scríobh, tá tú ag úsáid cineál
carbóin darb ainm graifít. Nuair a scríobhann tú, titeann cáithníní
(flakes) graifíte ar an leathanach. Fuair eolaithe amach 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!

Bunábhair:
• Sóid aráin • Balún
• Buidéal beag plaisteach, m.sh., deoch iógairt
• Fínéagar • Spúnóga
• Tonnadóir (funnel) beag plaisteach (roghnach)
Treoracha:
1. Doirt thart ar 15 ml (spúnóg bhoird) fínéagair isteach sa bhuidéal.
2. Iarr ar chara caolán an bhalúin a choimeád ar oscailt duit. Cuir leaththaespúnóg den tsóid aráin sa bhalún. Ba chabhair é an tonnadóir ag
an bpointe seo.
3. Go cúramach, cuir an balún ar bharr an bhuidéil. Bí cinnte go bhfuil
sé teann (tight) ar an mbuidéal.
4. Nuair atá an balún socraithe ar an mbuidéal agat, ardaigh an balún
agus croith é sa chaoi go dtitfidh an tsóid aráin isteach san fhínéagar.
5. Cad a tharlaíonn? Labhair le do mhúinteoir faoi.
Cén fáth a dtarlaíonn sé seo?
Nuair a mheascann an tsóid aráin leis an bhfínéagar, cruthaíonn siad
gás: dé-ocsaíd charbóin. Is é seo an gás céanna atá san atmaisféar
agus i ndeochanna súilíneacha.

Dúshlán breise
Is aigéad é fínéagar. Is aigéad é sú liomóide, sú teile (lime) agus
deochanna boga ar nós cóc. An dóigh leat go gcruthódh siad gás
chomh maith céanna leis an ngás a chruthaigh an fínéagar? Dear
imscrúdú le fáil amach. Bí cinnte gur tástáil chothrom í.

Píosa spraoi
Nuair a bhí tú ag foghlaim conas snámh, seans gur chaith tú bandaí
snámha. Bíonn siad lán le haer. Is gás é aer agus cabhraíonn an
gás leat fanacht ar snámh (afloat) san uisce. Feidhmíonn seaicéad
tarrthála ar an mbealach céanna mar go mbíonn sé lán le haer
freisin. Cad a tharlódh dá bhféadfá gás a cheangal le rísíní in uisce?

Sa todhchaí, dá mbeadh graiféin i d’fhón póca nó i do ríomhaire, is
dócha go mbeifeá in ann iad a luchtú (charge) taobh istigh de chúpla
soicind. D’fhéadfá ríomhairí, déanta de ghraiféin, a fhilleadh agus a
chur i do phóca. 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.
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Bunábhair:
• Fearas chun ciorcad leictreach a dhéanamh .i. bolgán, sreang
inslithe (insulated wire), cadhnra
• Rud éigin a choinneoidh an ciorcad ar bharr do chinn m.sh. banda
fabraice gruaige
• Rud éigin le dul thart ar an mbolgán, m.sh. cárta, cuid de chartán
uibheacha
• Rud éigin a cheanglóidh an ciorcad leis an mbanda gruaige, m.sh.
fáiscíní páipéir
TREORACHA:
1. Féach ar phictiúir de lampaí cinn. B’fhéidir go mbeadh treoir le fáil
uathu.
2. Déan amach plean: conas a dhéanfaidh tú do lampa cinn féin? Cad
a úsáidfidh tú? Conas a cheanglóidh tú na píosaí le chéile?
3. Má tá Eureka 11.10 fós agat (ó Mhí na Nollag 2014), is féidir leat
féachaint siar ar conas ciorcad a dhéanamh.
4. Déan an lampa le do chairde. Bíodh gnó le déanamh ag gach duine
sa ghrúpa.
5. Tástáil an lampa. An féidir leat rudaí a fheiceáil sa dorchadas? An
bhfanann an lampa ar bharr do chinn?
6. Dá mbeifeá le tosú arís ar an lampa, an ndéanfá é ar bhealach
difriúil?
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BUNÁBHAIR
• Coimeádán trédhearcach (see-through container)
• Deoch súilíneach (sparkling / ﬁzzy) trédhearcach – as buidéal nach
raibh oscailte go dtí seo
• Glac (handful) rísíní
TREORACHA
1. Doirt roinnt den deoch súilíneach isteach sa choimeádán.
2. Tuar cad a tharlóidh do na rísíní nuair a chuirfidh tú iad sa deoch.
Taifead do thuar.
3. Bain triail as. Breathnaigh cad a tharlaíonn. An raibh an ceart agat?
CÉN FÁTH A DTARLAÍONN SÉ SEO?
Cruthaíonn dé-ocsaíd charbóin (CO2 - carbon dioxide) an ghiosáil (ﬁzz)
i ndeoch súilíneach. Ar dtús, téann na rísíní go bun an choimeádáin
mar go bhfuil siad trom, cé go bhfuil siad beag. Na bolgáin (bubbles)
sa dé-ocsaíd charbóin, tá siad cosúil le bandaí snámha ar pháiste i linn
snámha. Greamaíonn na bolgáin ar na rísíní; dá bharr sin, tá na rísíní
níos éadroime agus éiríonn siad go barr an uisce. Nuair a shroicheann
siad barr an uisce, pléascann na bolgáin agus titeann na rísíní go bun
arís. Ansin, greamaíonn bolgáin eile ar na rísíní. Éiríonn na rísíní go barr
an uisce. Leanann an ‘rince’ seo ar aghaidh go mbíonn an ghiosáil uile
imithe as an deoch.

Arbh eol duit?
Is cineál áirithe carbóin iad diamaint. Tá siad na billiúin bliain d’aois
– tá roinnt acu níos sine ná trí billiún bliain d’aois. Is i mianaigh san
Afraic atá formhór dhiamaint nádúrtha an domhain. Chun teacht ar
dhiamaint, bíonn ar dhaoine dul ag obair thíos i mianaigh – thíos go
domhain faoi thalamh. Bíonn orthu na geamanna a thochailt (dig) as an
talamh. Is obair an-dainséarach í seo mar go mbíonn sé an-dorcha faoi
thalamh. Fadó, thug na mianadóirí coinnle síos leo, ach bhí na coinnle
dainséarach freisin ó thaobh tine de. Rinne eolaithe obair ar lampaí
slándála (safety lamps) a airgeadh agus is féidir ceann díobh seo –
Lampa Davy – a fheiceáil sa phictiúr.

Mar aon le dorchadas, bíonn dainséir eile i
mianaigh – gáis nimhneacha. Léigh tú cheana
féin faoi aonocsaíd charbóin. Fadó, ní raibh
monatóirí (monitors) aonocsaíd charbóin ag
mianadóirí. D’úsáid siad canáraithe (canaries)
mar chóras réamhrabhaidh (early warning
system), mar go raibh siad íogair (sensitive) do
gháis. Má bhí na héin i nguais (in distress), bhí
a fhios ag na mianadóirí go raibh dainséar ann
dóibh féin. D’éirigh mianaigh na Breataine as
canáraithe a úsáid thart ar 1987.

Freagraí ar Thráth na gCeist
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Bíonn carbón i sórt eile gáis freisin - aonocsaíd charbóin (CO). Is gás
nimhneach, gan dath, gan bholadh é agus uaireanta maraíonn sé
daoine. Ar an meán, faigheann duine nó beirt bás in aghaidh na bliana
de bharr nimhiú CO ina dteach. Mhol lucht sábháilteachta, le fada an
lá, gur chóir aláraim deataigh a bheith i dtithe – agus anois molann
siad gur chóir aláram CO a bheith i ngach teach freisin. Seans go
sábhálfaidh sé do bheo!

Bain úsáid as uisce ón mbuacaire in áit an uisce shúilínigh. Cad a
tharlaíonn do na rísíní anois?

1: (a) 2: (b) 3: (c) 4: (c) 5: (a) 6: (b)
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An dúil is flúirsí

