
FÉACH TUILLEADH AR WWW.DBGMATA.IE

 

IMOIBRITHE CEIMICEACHA
EOCHAIRFHOCAIL

Ⓒ DBGMATA.IE & SCIENCETEACHER.IE

Fisiceach 

Ceimiceach

Eisiteirmeach

Inteirmeach 

Athraithe fuinneamh

Imoibreán 

Táirge 

Inchoimeád maise

Caithníní 

Damhna

Fuinneamh

gníomhachtúcháín 

Ráta imoibrithe

Catalaíoch

 Imbhualadh caithníní

Fuinneamh 

Meirgiú 

Inchúlaithe 

Dochúlaithe 

Táscaire

Meatán

Ocsaigin

 Riospráid

 Fotaisintéis 

Glúcós 

Dé-ocsaíd charbóin

Foirmle cheimiceach

Tábla peiriadach 

Antoine Lavoisier 

Timpeallacht



FÉACH TUILLEADH AR WWW.DBGMATA.IE

GNÍOMHAÍOCHT FIOSRÚCHÁIN

Ⓒ DBGMATA.IE & SCIENCETEACHER.IE

ÉIFEACHT TEOCHTA AR RÁTA IMOIBRITHE
Rinne rang daltaí 4 turgnamh difriúla. Rinneadh taifead den toirt gás gach nóimeád

agus scríobhadh é sa tábla

TASC

IMOIBRITHE CEIMICEACHA

 Úsáid na sonraí thuas chun graf a tharraingt le ceithre líne is fearr oiriúnach.

Lipéadaigh gach líne leis an litir ceart. (Leid: Déan turgnamh amháin ag an am,

ní chóir é a tharraingt ó phonc go ponc) 

1.

 

    2. Ag úsáid na sonraí, taispeáin cén toirt gás is airde a táirgeadh? 

 

 

3. Úsáid na sonraí le míniú cén fáth go bhfuil seans maith ann go raibh turgnamh Z

déanta ag teocht níos lú ná turgnaimh W-Y.

 

 

 

 

4. Tarlaíonn an imoibriú níos tapúla ag teochtanna níos airde. Úsáid na sonraí le

míniú cé acu turgnamh a bhí déanta ag an teocht is airde. Ba chóir go mbeadh

comparáid leis na turgnamh eile i do fhreagra.
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ANTOINE LAVOISIER

CEISTEANNA

Rugadh Antoine Lavoisier i bPáras ar an 26ú Lúnasa. D’fhreastal sé ar scoil ag

College Mazarin. Bhí a athair ina dlíodóir saibhir agus bhí sé tuigthe go mbeadh

Antoine ina dlíodóir freisin. Rinne sé é seo i 1764 nuair a fuair sé a cheadúnas sa dlí.

Ansin chas sé go dtí saol na heolaíochta… 

Sa bhliain 1765, scríobh Lavoisier agus d'fhoilsigh sé páipéar bunaithe ar chonas na

soilse i bPáras a fheabhsú. Togadh é go dtí an Royal Society d’eolaíocht i 1768 de

bharr an obair seo agus obair sa thionsclaíocht talmhaíocht a rinne sé comh maith.

Phós sé iníon ginearáil feirmeoir i 1771. Thoghadh Lavoisier go dtí an coimisiún

púdar gunna i 1775. Bhog sé go dtí Arsenal of Parle, áit a chruthaigh sé saotharlann

iontach chun a chuid turgnaimh a dhéanamh. 

Ba iad turgnaimh Lavoisier na chéad céimeanna a thógadh chun turgnamh

cainníochtúil a dhéanamh. Thug a thurgnamh seans an fianaise a bhí ag teastáil

don dlí imchoimeád na maise a fhail. Rinne Lavoisier obair an-tábhachtach faoi

dhóchán. I 1777, thaispeáin sé gur próiséas é dóchán a úsáideann ocsaigin.

Thaispeáin sé ról ocsaigin i riospráíd freisin. Thosaigh sé le turgnamh tomhas teasa

i 1783. Thaispeáin sé go raibh an teas cruthaithe le linn riospráide mar an gcéanna

leis an teas cruthaithe nuair a úsáidtear an méid céanna ocsaigín chun gualach a

dó. Bhí Lavoisier tar éis a thaispeáint tábhacht tomhais a thógaint comh maith leis

na breathnúchán agus cur síos. 

Go luath ina dhiadh tús réabhlóid na Fraince, thosaigh daoine ag cur síos obair

Lavoisier de bharr é a bheith in a bhaill den ghinearáil feirmeoirí. Ghabh na póilíní é

agus cuireadh i bpriosún é. Cuireadh chun bás é go luath in a dhiadh seo. Chuir sé

ceist ar an mbreitheamh am a thabhairt dó a chuid turgnaimh a críochnú ach dúirt

sé nach raibh aon áit ag an eolaíocht sa phoblacht nua.
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LAOCH NA HEOLAÍOCHTA NÓ NAMHAID AN STÁIT?

 1. Déan taighde agus faigh na sonraí taobh 

thiar do thurgnamh Lavoisier leis an gcanna. 

2. Thug obair Lavoisier an fianaise a bhí ag teastáil chun dlí imchoimeád na maise

a chruthú. Cad é dlí imchoimeád na maise? 

3. Mínigh cén fáth go raibh na tomhais chomh tábhachtach le haghaidh conclúid

Lavoisier. 

4. Cuir amlíne le chéile ar obair agus saol Lavoisier.



 

 

Cuireadh an turgnamh seo le chéile le fáil amach cad a tharlaíonn nuair

a théitear (cuirtear teas le) copar in aer. Cuirtear púdar copar i

dtriaileadán. Déantar tomhas ar an triaileadán agus ansin téitear é.

Chuaigh an aer sna steallairí thart ar an gcopar mar a thaispeántar

thíos.
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(1 AS 2)

TORTHAÍ
Mais an triaileadáín follamh = 20.54 g

 Mais an triaileadáín + copar = 20.66 g 

Mais an triaileadáín + copar tar éis teocht = 20.69 g

ADAIMH, MÓILÍNÍ &
AN TÁBLA PEIRIADACH
MEASÚNÚ AR FHOGHLAIM

RADHARC MION AR IMOIBRIÚ CEIMICEACH

Gach uair a chuaigh an t-aer thart ar an gcopar, rinneadh tomhas ar an

toirt aer. Ag deireadh an turgnaimh athraítear dath an chopair ó donn

go dubh, agus déantar tomhas ar an mais sa triaileadán arís



 

 

 1. Liostaigh dhá rud a thaispeánann duit go bhfuil imoibriú ceimiceach ag tarlúint. 

 

2. Tarraing graf líne chun toirt gás in a dhiaidh gach pas a thaispeáint. Tarraing

líne is fearr oiriúnt.

 

3.  Conas a bhfuil fhios agat go bhfuil an imoibriú críochnaithe tar éis 10 bpasanna

d’aer? 

 

4. Sulfáit chopair ná ainm an solád dubh. Cé acu gás san aer a ceapann tú atá tar

éis imoibriú leis an gcopar chun ocsaíd chopar a chruthú? 

 

5. An dtéann mais an copar suas nó síos nuair a imoibríonn an copar? 

 

6. Mínigh cén fáth go dtarlaíonn an t-athrú.

FÉACH TUILLEADH AR WWW.DBGMATA.IE

MEASÚNÚ AR FHOGHLAIM

Ⓒ DBGMATA.IE & SCIENCETEACHER.IE

(2 AS 2)

CEISTEANNA

ADAIMH, MÓILÍNÍ &
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ADAIMH, MÓILÍNÍ &
AN TÁBLA PEIRIADACH

TASC #2

Uaireanta tá níos mó ná comhdhúil amháin déanta as na dúile céanna. Mar

shampla, tá roinnt saghsanna difriúla ocsaíd níotráit ann. Nuair a tharlaíonn sé

seo taispéantar an líon d’aon adamh laistigh le húsáíd '-mona-‘ (aon), ‘dé-‘ (dhá) nó

‘trí-‘ (trí). Mar shampla, an comhdhúil NO, sin monaocsaíd níotráít agus NO2 sin

déocsaíd níotráít.

Taispeanann an clár thíos ainmneacha agus foirmlí ceimiceacha roinnt

comhdhúile.  Athscríobh an tábla i do chóipleabhar agus líon isteach na bearnaí.


