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TUASLAGTHACHT A RÍOMH
Más miain linn réamh-mheas cruinn a dhéanamh ar an méad tuaslagadh atá in ann

tarlú caithfidh ceithre rud a bheith ar eolas againn: 

1.An saghas tuaslagáit 

2. Toirt an tuaslagóra 

3. Mais an tuaslagáit 

4. An teocht

Taispeánann an tábla

tuaslagthachtaí níotráit photaisiam

(saghas leasachán) agus clóiríd

photasisiam (príomh comhabhar i ‘lo-

salt’) ag teochtanna difriúla. Tugtar

na tuaslagthachtaí i graim tuaslagáit

sa 100cm³ d’uisce.

MEASCÁIN

Is féidir linn a rá, mar shampla, gurb é tuaslagthacht salainn in uisce ag 20°C ná 35

gram i 100cm³ d’uisce.

MAIS AN TUASLAGÁIT 

TOIRT AN TUASLAGÓRA

CEISTEANNA
Cruthaigh graf líneach chun na torthaí seo a thaispeáint. Cuir an teocht ar an x-

ais agus an tuaslagthacht ar an y-ais. Roghnaigh dath difriúil le haghaidh gach

solad agus taispeáin ar eochar cén dath a théann le cén tuaslagáit. 

1.

2. Breac síos agus críochnaigh an abairt seo ‘ Agus an teocht ag eirí ...., éirionn an

tuaslagthacht …’

 3. Cé acu de na solaid a thuaslagann níos fearr ag 10°C agus ag 40°C? 

4. Úsáid an graif chun meastachán a dhéanamh ar tuaslagthacht clóiríd photaisiam

ag 75°C. 

5. Úsáid do ghraf chun meastachán a dhéanamh ar an dteocht a bheadh uait chun

110g níotráit photaisiam a tuaslagadh i 100cm³ d’uisce. 

6. Má thógtar 100 cm³ tuaslagán sáithithe ó 70°C go dtí 20°C, cé mhéad gram de

criostal níotráit photaisiam a chruthaítear? Taispeáin d’obair. 

7. Cén mais clóiríd photaisiam a thuaslagann i 100cm³ d’uisce ag 50°C? 

8. Cén mais clóiríd photaisiam a thuaslagann i líotar amháin (1000 cm3) d’uisce ag 50

°C? Taispeáin d’obair.
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Nuair a chothaíonn micreaorgánaigh darbh ainm giosta ar shiúcra, cruthaítear

alcól. Is fuíolltáirge é seo. Tugtar coipeadh ar an bpróiséas seo. Nuair a cruthaítear

méid áirithe den alcól, nimheann sé an giosta agus faigheann said bás.

Ní féidir le beor nó fíon a bheith níos láidre ná 15%, mar ní féídir leis an 

giosta níos mó alcol a cruthú roimh bás a fháil. 

 

Bíonn deochanna le alcól níos láidre ná beor and fíon ag teastáil ó daoine.

 Is slí amháín é dríogadh chun an alcól a bhaint ón meascán d’alcól, 

giosta marbh agus uisce. 

 

 

 

 

 

Déantar dríogadh ar dheochanna alcól ó beor (déanta ó gráinne coipthe ar nós

eorna, coice nó rís fiú) nó ó fíon (déanta as sú caora). Tá coipeadh déanta ar ábhair

nádúrtha eile ar nós prátaí agus triacla ags ansin déantar dríogadh orthu. Má tá

coipthe déanta ar fhíon cruthaítear branda agus má dhéantar coipthe ar bheor

cruthaítear uisce beatha. 

 

 

Tá dríogadh in úsáid chun meascán a scaradh ó 800BC, nuair a cuirtear ar taifead go

scartar deoch alcól darbh ainm Sochou ó rís a bhí coipthe ag giosta, sa tSeapán. An

céad taifead atá déanta ar úsáid dríogadh sa Bhreatain ná sa seú aois (500AD) nuair

a scaradh alcól ó meá, déantar é seo ó mil a coipeadh. An céad taifead ar coipeadh

d’uisce beatha san Alban ata againn ná míle bliain ina dhiaidh seo.

 

 

Ar feadh na haoise, úsáidtear dríogadh chun olaí agus cumhrán a scaradh freisin.

Úsáidtear iad seo ansin i gcóir leighis agus bolaithe. Ba iad seo na chéad céimeanna

sna tionsclaíochtaí leighis agus áilleacht. Samhlaigh na blianta go léir caite ag

braith ar dríogadh ar son na háilleachta!
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STAIR AN DRÍOGADH

(1 AS 2)
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 1. Ag úsáíd d’eolas féin, déan cur síos ar chonas a dhéantar dríogadh.

Úsáid léaráíd chun cabhrú leat. 

 

2. Cad a bhí in san céad deoch alcól? 

 

3. Cad iad na príomh ábhair a d’fhéadfá deochanna alcólacha a

dhéanamh astu? 

 

4. Cad é an difríocht idir branda agus uisce beatha? 

 

5. Cén fáth go bhfuil dríogadh ag teastáil chun deochanna alcól atá láidir

a chruthú? Cén ceimiceáin eile atá scartha ag úsáid dríogadh? 

 

6. Cén cheimiceáin eile ar féidir iad a scaradh trí dhríogadh??

MEASCÁIN

STAIR AN DRIOGADH
CEISTEANNA

(2 AS 2)



Nuair a                                    an salann, níl na                                      sa salann

 

 ceangailte le chéile a thuilleadh.                                siad leis na caithníní ón                      

 

chun                                          a cruthú. Beidh mais                                  g ag an

 

 tuaslagán. Dá mba rud é go raibh 20 g salainn

 

 tuaslagtha san uisce, bheadh                                                                  g ag an tuaslagán.

 

 

Líon isteach na bearnaí sna habairtí thíos ag úsáid na focail sa bhosca.

Is féidir leat gach focal a úsáid uair amháin, níos mó ná uair amháin nó

is féidir gan é a úsáid.
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MEASÚNÚ CHUN FOGHLAMA
CAITHNÍNÍ AGUS TUASLAGTHACHT 
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Tá na caithníní i 

coimeáidta le chéile in eagrú 

 Is féidir leis na 

in uisce bogadh timpeall.

100   110   120   130   tuaslagann   socraithe   meascann 

caithníní      salainn      tuaslagáit    

tuaslagán        uisce       mais

(1 AS 2)



I gcásanna eile, beidh na caithníní comh bheag go bhfanfaidh said i bhfuaidrean i

gcóir am an-fhada. Tugtar an t-ainm collóideach orthu seo. Tá na caithníní i

gcollóideach ró bheag le feiceáil i gcoinníollacha gnáthach ach feictear iad nuair a

chuirtear solas orthu. Is féidir an éifeacht seo a fheiceáil nuair a chuirtear solas ar

cheo. Tá na caithníní beaga i bhfuaidreán san aer agus frithchaitheann said an

solas. Beidh eolas agat faoi a lán collóideach ach b’fhéidir nach bhfuil tú ag

tabhairt faoi dearadh gur collóideach iad. Tá a lán saghasann difriúla 

 chollóideach ann.

 

 

Nuair a thuaslagann tuaslagáít i dtuaslagóir, cruthaítear tuaslagán. Seo saghas

amháin meascán atá ann. Tá saghasanna eile meascán ann a d’fhéadfá a chruthú.
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MEASÚNÚ CHUN FOGHLAMA
SAGHSANNA MEASCÁN EILE
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I substaint ar nós bainne, tá dhá cuid (saille agus uisce) nach féidir a mheascadh

go hiomlán le chéile. Seo fuaidreán. Tugtar an t-ainm seo ar mar coiméadtar na

caithníní i bhfuaidreán sa leacht. Is féidir fuaidreán a aithint mar tá said

scamallach nó ceomharach. Scarann roinnt fuaidreán amach ar nós uisce salach.

TUASLAGÁN

FUAIDREÁN

COLLÓIDEACH

Cuir póstáeir nó cart le chéile ag taispeáint samplaí do chollóideacha difriúla a

d’fhéadfá a fheiceáil timpeall an teach, agus cuir gach ceann i roinn ceart. Is féidir

leat pictúirí a tharraingt nó bailigh lipéidí ó táirgí atá ina collóideacha. 

 

Samplaí a d’fhéadfá úsáid ná: bainne, maonáis, deatach, uachtar coipthe, glóthach,

sprae gruaige, taos fiacla, uachtair craiceann, polaistiréín.
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