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An ndearna tú machnamh riamh ar 
an bhfáth a bhfuil an t-ainm ‘Eureka’ 
ar an iris seo? Go minic, úsáideann 
daoine an focal ‘Eureka’ nuair a 
réitíonn siad fhadhb. Tá seanscéal 
ann faoi eolaí cáiliúil Gréagach darbh 
ainm Archimedes. Deir an scéal  gur 
scread sé amach ‘Eureka’ nuair a 
réitigh sé fadhb dheacair tráthnóna 
amháin. Tagann an focal “Eureka” ó 
fhocal ársa Gréagach a chiallaíonn 
‘Tá sé faighte agam.’

Sa scéal, bhí rí Gréagach ann 

darbh ainm Hiero agus thug sé 
barraí óir do ghabha óir (goldsmith).  
Dúirt sé leis coróin óir a dhéanamh 
astu. Nuair a bhí an choróin 
críochnaithe ag an ngabha, bhí an 
meáchan céanna inti agus a bhí 
sna barraí óir, ach bhí tuairim ag 
an rí gur ghoid an gabha roinnt den 
ór luachmhar agus gur mheasc sé 
isteach miotal eile a bhí níos saoire. 
D’iarr an rí ar Archimedes an scéal a 
fhiosrú.

Bhí Archimedes ag machnamh 

ar an bhfadhb tráthnóna amháin 
agus é ar tí (about to) dul isteach 
san fholcadán. Nuair a shuigh sé 
síos san uisce, thug sé faoi deara 
gur thosaigh an t-uisce ag cur thar 
maoil (overfl ow). Go tobann,  thuig 
sé conas an fhadhb a réiteach. 
De réir an scéil, scread sé amach 
‘Eureka!’, léim sé amach as an 
bhfolcadán agus rith sé síos an 
bóthar lomnocht!

Ní fi os an bhfuil an scéal fíor nó 
nach bhfuil, ach is fíor gurbh eolaí 

agus matamaiticeoir 
an-chliste é Archimedes. Bhí sé 
beo níos mó ná 2,000 bliain ó shin. 
D’aimsigh Archimedes freagraí ar 
a lán ceisteanna eolaíochta agus 
tá na freagraí sin fós in úsáid inniu 
againn. Bhí an-suim ag daoine riamh 
in ór agus shíl siad gur mhiotal 
an-luachmhar é. San eagrán seo 
d’Eureka, féachfaimid ar na fáthanna 
a gceapann daoine go bhfuil ór 
luachmhar agus ar an gcaoi ar 
fhreagair Archimedes ceist an rí. 

The Glitter of Gold

Ar ór na cruinne

Cruas Miotal
Go minic, samhlaímid go bhfuil miotail crua, ach tá miotail áirithe 

níos crua (nó níos boige) ná cinn eile. Braitheann úsáid na miotal ar 
a gcruas nó ar a mboige. Mar shampla, tá ór agus airgead réasúnta 
bog, agus mar sin, is féidir iad a lúbadh go héasca. Is féidir cruth 
seodra a chur orthu go héasca. Tá iarann agus cruach níos crua 
agus tá siad níos oiriúnaí d’fhoirgnimh. Léiríonn an chairt thíos 
an cruas atá ag miotail áirithe. Léigh go cúramach í agus ansin 
freagair na ceisteanna thíos.

Arbh eol duit?
I rith na Meánaoiseanna, chaith ailceimiceoirí (alchemists) a 
lán ama ag iarraidh miotal saor a athrú go hór. Chreid siad 
go ndéanfadh cloch speisialta é seo, cloch darbh ainm an 
tÓrchloch (Philosopher’s Stone).  

B’fhéidir go bhfuil an chéad leabhar léite agat sa tsraith ‘Harry 
Potter’. Bhí Harry agus a chairde cliste agus cróga, agus dá bhrí 
sin, níor éirigh le Voldemort teacht ar an Órchloch.  

Is trádmhairc de chuid Warner Bros. iad Harry Potter agus na hindicia gaolta uile. Tá an 
cóipcheart 2002 ag Warner Bros. Gach ceart ar cosaint. Cearta foilsitheoireachta J.K.R.

FÍRICÍ FAOI ÓIR
Is ór íon 50%  é ór ar 12 charat.
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1. Cad é an cruas atá ag iarainn? ________________________

2. Cad é an miotal is boige ar an gcairt? ___________________

3. Cad é an miotal is crua ar an gcairt? ____________________

4. Cén dá mhiotal atá chomh crua le chéile? ________________

Bíonn aer agus uisce leachtach (liquid) ag teastáil ó mheirg. Go hiondúil, bíonn aer 
tuaslagtha (dissolved) in uisce, agus mar sin, tiocfaidh meirg ar thairne in uisce.  

Maidir leis an tairne sa phróca nach raibh uisce ann, tiocfaidh beagán meirge air tar 
éis tamaill mar go bhfuil taise (moisture) san aer.

Meirg Dhearg
• Uaireanta, is mar chnap (nugget) - meall (lump) miotail íon - a 

fhaighimid ór, ach is minice a fhaighimid é mar chalóga beaga 
measctha le gaineamh agus le gairbhéal i srutháin.

• Ceapann roinnt eolaithe go dtagann formhór an óir atá againn 
ó astaróidigh a bhuail in aghaidh an domhain fadó.

• Is féidir 28 g óir (an meáchan céanna le slis aráin) a shíneadh 
ina shnáithe 8 km ar fad.

• Bíonn scannán tanaí óir ar spéaclaí gréine spásairí (astronauts) 
chun a súile a chosaint ar sholas díreach na gréine.

• Ór Nordach atá sna boinn Euro 50 cent, 20 cent agus 10 cent. 
Cé go bhfuil an focal ór san ainm, níl aon ór in ór Nordach. Is 
meascán de chopar, alúmanam, sinc agus stán é.

Fíricí fónta

Crosfhocal

Trasna
4. Bíonn an miotal crua seo i mbolgáin sholais. (8)
7. Bhí sé ag iarraidh teacht ar an Órchloch. (9)
8. Tá súil ag eolaithe mianach óir a fhorbairt sa bhaile seo. (6,7)
9.  Níl aon ór in ór ________ . (7)
Síos
1. Tá sé an-deacair ór a ___________. (9)
2. _________ an t-ainm a thugaimid ar mheall óir íon. (4)
3.  Ní thagann ________ ar ór. (5)
4.  Bíonn an miotal crua seo i mbolgáin sholais. (8)
5.  Eolaí cáiliúil Gréagach. (10)
6.  Léiríonn _________ ceart óir. (9)
10. Is in an _______ Mheasúnachta a thástálann siad ceart óir. (5)



Ar ór ná ar airgead
Is miotal lonrach buí é ór. Bhí an-mheas ag daoine ar ór i gcónaí. Cén fáth a raibh meas 
acu air? Mairfi dh ór ar feadh na gcianta. Tá sé an-deacair ór a scriosadh; scriosfaidh 
cúpla ceimiceán (chemicals) é, ach sin an méid. Agus tá ór neamhchoitianta (rare) agus 
má tá rud neamhchoitianta, tá sé luachmhar. Ar an ábhar sin, thosaigh daoine ag úsáid 
óir le híoc as earraí. Tá áirí (characteristic) eile ag ór, ní thiocfaidh smál (tarnish) air - ní 
thiocfaidh athrú ar dhath an óir. Mar sin de, is miotal den scoth é chun seodra agus 
ornáidí a dhéanamh. Tástáil an t-eolas seo – iarr ar dhuine a bhfuil seodra óir aige/aici an 
gcailleann an píosa seodra an dath nó an athraíonn an dath. Iarr ar dhuine eile a bhfuil 
seodra airgid aige/aici an athraíonn dath an phíosa seodra. 

Meirg 
Dhearg

Ní thagann meirg (rust) ar ór agus sin áirí tábhachtach eile atá aige. 
Tagann meirg ar iarann (nó ar chruach (steel) ina bhfuil iarann) agus 
is fadhb í seo go minic. Nuair a thagann meirg ar iarann, tagann dath 
dearg air. Ach cén fáth a dtagann meirg ar iarann? Déan imscrúdú le fáil 
amach faoi mheirg.  Tá míniú ag Eureka duit ar leathanach eile.
Bunábhair:
• Tairní glana iarainn
• Dhá phróca
• Uisce
Treoracha:
1. Cuir tairne amháin i bpróca uisce agus an tairne eile i bpróca folamh.
2. An gceapann tú go dtiocfaidh meirg ar na tairní? Tuar.
3. Fág na tairní sna prócaí ar feadh cúpla lá. Ansin breathnaigh agus 

taifead ar tháinig meirg ar cheachtar acu.
Pléigh:
Go minic i gcannaí stáin, cannaí de bhia peataí, mar shampla, bíonn clúdach 
tanaí stáin ar chruach an channa. Cad dó an clúdach stáin seo?
Iarr ar an múinteoir taobh canna a scríobadh le rud éigin géar. Ansin, fág an 
canna in uisce ar feadh cúpla lá. Cad a tharlóidh? Tuar. 
Cén fáth a gcuireann daoine péint ar ráillí agus ar throscán miotail?
Dúshlán breise:
Tástáil roinnt miotal eile m.sh. alúmanam (scragall cistine) agus taifead 
na torthaí.

Modh Archimedes 
a thástáil

Léigh tú ar an gcéad leathanach go raibh an meáchan céanna sna barraí 
óir a thug Hiero don ghabha agus sa choróin óir a rinne an gabha do 
Hiero. Conas a bhí Hiero nó Archimedes ábalta a rá go raibh miotal eile 
measctha isteach san ór?

Nuair a thug Archimedes faoi deara go raibh an t-uisce ag cur thar maoil 
san fholcadán, thuig sé chun toirt (volume) ruda a thomhas, nach raibh le 
déanamh aige ach é a chur i bpróca lán le huisce.  Nuair a chuirfeadh an 
t-uisce thar maoil, bheadh Archimedes ábalta an toirt a thomhas. 

Ar dtús, d’úsáid sé an modh oibre sin chun toirt na corónach a thomhas. 
Ansin thóg sé an meáchan céanna d’ór íon (pure) agus chuir sé é sa 
mhéid céanna uisce.  Arís, thomhais sé an méid uisce a chuir thar maoil. 
Thug sé faoi deara gur chuir an t-ór íon níos lú uisce thar maoil ná mar a 
chuir an choróin.

Bhí a fhios aige ansin go raibh an gabha óir ina ghadaí. Dá mb’ór íon í an 
choróin, ba chóir go mbeadh an méid céanna uisce á chur thar maoil sa 
dá chás.

1. Tá cruas 4.5 ag iarann.
2. Is é an luaidhe an miotal is boige ar an gcairt.
3. Is é an tungstan an miotal is crua ar an gcairt. Bíonn tungstan i mbolgáin sholais.
4. Tá ór agus alúmanam chomh crua céanna.

Cruas Miotail
Fíricí faoi óir

Nuair a cheannaíonn daoine seodra óir, cuireann siad ceist faoi cheart (purity) an 
óir. Tá an t-ádh linn go bhfuil bealach níos éasca (agus níos cruinne) againn chun 
ceart an óir a thástáil, ná an bealach a bhí ag Archimedes. In Éirinn, is san Oifi g 
Mheasúnachta (Assay Offi ce) i gCaisleán Bhaile Átha Cliath a thástálann daoine 
ceart óir. Bunaíodh (was founded) an oifi g sa bhliain 1637. Scríobann an máistir 
measúnachta slisín beag bídeach den ór. Meánn sé é. Leánn sé é i bhfoirnéis 
agus ansin, cuireann sé isteach in aigéad (acid) é. Má tá aon mhiotal eile san ór 
tuaslagfaidh an t-aigéad é agus ní bheidh fágtha ach an t-ór íon.  Ansin meánn 
an máistir an t-ór íon agus bíonn sé in ann a rá cén céatadán óir a bhí sa phíosa 
tosaigh.  

Cuireann an Oifi g Measúnachta sainmharc (hallmark) ar an ór, ag brath ar na 
torthaí. Insíonn an sainmharc ceart an óir, cén bhliain a rinne gabha óir an píosa 
seodra agus cérbh é an gabha óir a rinne é. Tomhaisimid ceart an óir i gcarait.

Is ór íon 100% é ór ar 24 carat (24k).
Is ór íon 75% é ór ar 18 gcarat (18k) .
Is ór íon _____% é ór ar 12 charat (12k).
Is ór íon 25% é ór ar 6 charat (6k).
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Léiríonn an graf céatadán 
an óir íon in ór ar 6 
charat, ar 18 gcarat, 
agus ar 24 carat. Ach na 
daoine a bhí ag tarraingt 
an ghraif, d’fhág siad 
amach an céatadán do 
12 charat. Oibrigh amach 
an céatadán ba cheart a 
bheith ann agus scríobh 
isteach é.  Tá an freagra ar 
leathanach eile. 

Seans maith go mbíonn baint agat le hór beagnach gach lá, ach nár 
thug tú faoi deara é! Uaireanta, bíonn ór in oighinn mhicreathonnacha, 
i meaisíní níocháin, i dteilifíseáin agus i bhfóin phóca. Uaireanta, bíonn 
scannán tanaí óir ar fhuinneoga chábán an phiolóta in eitleáin, chun 
gathanna na gréine a fhrithchaitheamh (refl ect). Tá ór in úsáid i gcúrsaí 
leighis agus i gcúrsaí fi aclóireachta le fada an lá. Is féidir fi acla bréige, 
caipíní, nó corónacha a dhéanamh as mar go bhfuil sé réasúnta bog.  

Cá n-úsáidimid ór?

Ar thóir an óir
Fuair eolaithe amach go bhfuil síog (seam) óir ag síneadh ó Chontae 
Ard Mhacha, trasna Chontae Mhuineacháin go dtí Contae an Chabháin. 
Tá súil acu mianach óir a fhorbairt (develop) i gCluain Tiobrad i gContae 
Mhuineacháin. Deir eolaithe áirithe go bhfuil a lán óir ann agus go mbeidh 
an mianach ar an mianach óir is mó riamh in Éirinn nó sa Bhreatain. 

Aomann 
maighnéid gach 

sórt miotail

Aomann
maighnéid miotail 

áirithe

Miotal Mo thuar An toradh

Cruach

Iarann

Alúmanam

Ór 
Ór Nordach

Nicil (m.sh. bonn 1 
euro nó bon 2 euro)

Copar (m.sh. 
sreang do chiorcaid 
leictreacha)

Miotail agus maighnéid

Freagraí ar an gCrosfhocal
Trasna - 4. TUNGSTAN, 7. VOLDEMORT, 

8. CLUAIN TIOBRAD, 9. NORDACH 

Síos - 1. SCRIOSADH, 2. CNAP, 3. MEIRG, 4. TUNGSTAN, 

5. ARCHIMEDES, 6. SAINMHARC, 10. OIFIG

D’úsáid Maidhc agus Mallaí maighnéid chun fáiscíní páipéir a phiocadh 
suas agus tuigeann siad go n-aomann (attracts) maighnéad cruach.  Níl siad 
cinnte an aomann maighnéad ór nó miotail eile.  Cabhraigh leo freagra a 
fháil – déan an chéad ghníomhaíocht eile.
Bunábhair:
• Maighnéad
• Miotail choitianta – tá moltaí ar an gcairt.  Iarr ar dhuine pósta an 

bhféadfá a f(h)áinne pósta a thástáil.
• Cairt chun do chuid tuartha agus torthaí a thaifeadadh.  Dear do cheann 

féin nó úsáid an ceann thíos.
Treoracha:
1. Breathnaigh ar na miotail, ceann ar cheann. Tuar an aomfaidh 

maighnéad iad nó nach n-aomfaidh. 
2. Tástáil an miotal agus taifead na torthaí.
3. An dóigh leat go n-aomann maighnéad formhór na miotal?




