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Déan meaitseáil ar gach léaráid thíos leis an gcur síos  ceart 1.

STAIDEANNA DAMHNA

CEISTEANNA AR GHRAF

Déan cur síos ar an dtreocht (i.e.

pátrún an chuair) atá sa ghraf.

1.

 

 2. Scríobh ar an ngraif cá mbeidh

uisce ina sholad, ina leacht agus ina

gháis

 

3. Mínigh cén fáth gur chuir tú

solad, leacht agis gás sna

haiteanna a roghnaigh tú.



Scaoiltear an gás seo ó riascanna i 

bhfoirm bolgáin agus lasann sé go héasca chun solas taibhsiúl a chruthú. Tugtar

‘jack-o’-lantern’ orthu. Scaoiltear meatán ó bha (agus daoine) comh maith agus

iad ag bromannach. Tá sé fíor!
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Nimhíodh cúigear eolaí agus iad ag iarradh an gás seo a dhéanamh. Ar deireadh

rinne an eolaí francach Henri Moissan (1852-1907) é ag úsáid trealamh platanam.

D’úsáid sé an miotal seo mar ní féidir le fluairín é a thuaslagadh. Sa lá atá inniu ann

usáidtear méideanna beaga de fluairín i dtaos fiacla chun ár bhfiacla a chosaint.
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COMÓRTAS NA NGÁIS UAFÁSACHA

STAIDEANNA DAMHNA

FLUAIRÍN

MEATÁN

ÓZÓN

CLÓIRÍN

Tá trí adaimh ocsaigíne in ozón. Tá boladh ag ozón ar nós

 fear tirim atá úr gearrtha. D'aimsigh eolaí an gás nuair

 a thug said an boladh ait faoi deara sa saotharlann. Maraíonn ozón frídíní.

Maraíonn sé daoine chomh maith má análaíonn said an iomarca de. Tá an t-ádh

linn toisc go bhfuil formhór den ozón 25km thuas san aer… ag tabhairt cosaint

dúinn ó ghathanna na gréine

Is í truailliú ó ghásanna le clóirín an fáth go bhfuil poll sa chiseal ozóin thar an

Antartach. Ach bhí an gás uafásach seo ag cruthú fadhbanna tríd na haoise. Thart

ar 600 bliain ó shin bhoilgearnaigh ailceimiceoir clóirín tríd uisce agus dúirt sé go

raibh sé oiriúnach mar bhlastán do shailéad. Bhí sé mícheart! Is nimh é.

Tarraing scála agus cuir na gáis in órd ón ngás is measa go dtí an gás is fearr. 

Tá sé soiléir go bhfuil gásanna an-dainséarach ann, ainmnigh na gáis atá

cabhrach dúinn nó atá ag taisteáil uainn. 

Cruthaigh póstaer sábhailteachta ar cheann amháín de na gáis thuas. Bí cinnte

go bhfuil siombal sábháilteacht chun rabhadh a thabhairt do dhaoine faoi na

dainséairí atá ag baint leis na gáis.

1.

2.

3.

CEISTEANNA
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MEASCÁIN

LEÁPHOINTE AGUS FIUCHPHOINTE
(1 AS 2)

Gás

Leacht

Solad

100°C

0 °C

fiuchphointe

leáphointe

Tá uisce mar 
leacht ag 25°C

m.sh Uisce

Tarraing scála. 

Scríobh ‘solad’ faoin bpointe leáite, ‘leacht’ idir an pointe leáite agus

an fiuchphointe, agus gás thar an fiuchphointe. 

Scríobh síos an pointe leáite (°C) agus an fiuchphointe (°C) den

substaint atá tú ag féachaint ar. 

Faigh an teocht atá á lorg agat ar an scála – ba chóir go mbeadh sé

soiléar an bhfuil an substaint i staid solád, leacht nó gás.

1.

2.

3.

4.

CONAS STAID SUBSTAINTE A LORG BUNAITHE AR TEOCHT



Substaint Leáphointe
(°C)

Fiuchphointe
(°C.)

Staid ag
25°C.

Staid ag 
1000°C

Staid ag 
-50°

Uisce (H O)      

Meatán (CH  )      

Ocsaigin (O)      

Eatanól (C H  OH)      

Aigéad
Eatánóch 

(CH COOH)
     

Clóiríd Soidiam
(NaCl)

     

Xeanón (Xe)      

Iarann (Fe)      

Ór (Ag)      

Antamón (Sb)      

Mearcair (Hg)      

Itriam (Y)      

Amóinia (NH4)      
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LEÁPHOINTE AGUS FIUCHPHOINTE (2 AS 2)

Is féidir uisce a úsáid mar shampla chun staid na substaintí ar fad sa

tábla a aimsiú ag 25°C, 1000°C agus -50°C.

52

4

2

3


