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BUNEOLAS AR FHUINNEAMH 

 

 

CAD IS FUINNEAMH ANN? 

 
Tá fuinneamh i ngach áit mórthimpeall orainn. Nuair a shiúltar bíonn fuinneamh ag teastáil 

chun an corp a chur ag gluaiseacht. Nuair a chócaráiltear bia bíonn fuinneamh ag teastáil 

chun béile blasta a chruthú as na comhábhair amha. Gach lá féachaimid ar an teilifís, 

éistimid le ceol, úsáidimid uisce, déanaimid scimeáil ar an Idirlíon agus casaimid soilse air. 

Ídítear fuinneamh mar thoradh ar gach ceann de na gníomhartha sin.  

 

FUINNEAMH A THOMHAS 

 

Tomhaistear fuinneamh i ngiúil (féach Córas Idirnáisiúnta na nAonad - S.I.).  Úsáidtear 

Cumhacht (P) chun cur síos a dhéanamh ar ráta tiontaithe fuinnimh; tomhaistear an ráta seo 

i vatanna.  Is ionann vata agus 1 ghiúl amháin in aghaidh an tsoicind. Ciallaíonn sé sin go 

mbeadh 1h x 1kW = 1 kWh, nó 3,600,000 giúl (3,600 soic x 1,000 W) ag teastáil chun 

meaisín de chumhacht 1 kW a chur ar siúl ar feadh uair an chloig.  

 

ASTUITHE CO2  

 
Is é carbón an ceathrú dúil is coitianta sa chruinne agus is bunús gach orgánaigh bheo ar 

domhan é. Mar shampla, is carbón é 18% de chorp an duine. Tá breoslaí iontaise, cosúil le 

hola, gás nádúrtha agus gual, déanta as iarsmaí orgánach a fágadh faoi dhromchla an 

domhain na milliúin bliain ó shin. Úsáidtear an carbón sna breoslaí seo chun fuinneamh a 
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ghiniúint d'úsáid thionsclaíoch agus d'úsáid phríobháideach araon. Idirghníomhaíonn carbón 

le hocsaigin agus cruthaítear dé-ocsaíd charbóin (CO2). Nuair a dhóitear breoslaí iontaise, 

scaoiltear líon mór CO2 isteach san atmaisféar. 

Is é CO2 ceann de na gáis cheaptha teasa is mó, is tábhachtaí ar domhan.  I measc eile, 

cuireann na gáis seo cosc ar roinnt den fhuinneamh a scaoiltear ó dhromchla an domhain 

dul amach sa spás. Mar thoradh air sin, éiríonn atmaisféar an domhain níos teo. Tugtar an 

iarmhairt cheaptha teasa air sin. Bhí CO2 san atmaisféar i gcónaí agus is é is cúis leis an 

aeráid atá againn, ach mar thoradh ar ghníomhaíochtaí an duine tá méadú suntasach tagtha 

ar an méid CO2 atá ann, rud atá ina chúis le hathrú aeráide. Mar sin, ní mór dúinn dul i mbun 

gnímh agus úsáid níos stuama a bhaint as fuinneamh.  

 

FUINNEAMH A SPÁRÁIL AGUS A CHAOMHNÚ 

 
Is féidir leat fuinneamh a spáráil trí mhéid an fhuinnimh agus an teasa a úsáideann 

tú a laghdú. Trí roghanna eolacha a dhéanamh i ndáil le hiompar, uisce agus bia, 

agus trí dhramhaíl a bhainistiú etc. is féidir leat fuinneamh a spáráil ar bhealach 

neamhdhíreach. Nuair a dhéantar an méid fuinnimh a úsáidtear a laghdú, 

laghdaítear astuithe CO2 chomh maith.   

 

Léigh an rannóg a bhaineann le téamaí fuinnimh gach mí chun tuilleadh eolais a fháil. 

 

GNÍOMHAÍOCHTAÍ/ÁBHAIR LE PLÉ 

 Déan iarracht fuinneamh a shainmhíniú.  

 Déan liosta de dheich ngníomhaíocht a dhéanann tú gach lá a bhfuil fuinneamh ag 
teastáil dóibh. An bhfuil a fhios agat cén cineál fuinnimh a úsáideann siad?  

 Déan machnamh ar an bhfuinneamh a d'úsáid do thuismitheoirí agus do 
sheantuismitheoirí nuair a bhí siadsan óg. Cén t-athrú atá tagtha ar an scéal? Is féidir 
leat an méid fuinnimh a úsáideann tú a chur i gcomparáid le piara atá ina c(h)ónaí i 
dtír sa domhan i mbéal forbartha freisin. 

 Cad iad na príomhfhoinsí fuinnimh a úsáidtear chun fuinneamh a ghiniúint i do thír? 

 Déan liosta de na foinsí éagsúla fuinnimh agus déan idirdhealú idir foinsí in-athnuaite 
agus foinsí neamh-in-athnuaite. 
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 Samhlaigh cad a tharlódh dá bhfágfaí an domhan gan aon fhoinse fuinnimh (gan 
leictreachas, gan teas...). Cén t-athrú a thiocfadh ar do shaol?  

 Cad é an difear idir éifeachtacht fuinnimh agus caomhnú fuinnimh?  

 Féach ar chóras téimh na scoile agus ar na méadair leictreachais agus gáis; tóg 

grianghraif, déan anailís agus pléigh na torthaí. 

 Úsáid ceistneoir U4energy chun measúnú a dhéanamh ar an bhfuinneamh a 

úsáidtear ar scoil agus sa bhaile. 

 Déan iniúchadh fuinnimh ar scoil agus faigh amach cén chaoi a ndiomlaítear 

fuinneamh. Cén toradh a bhí ar an iniúchadh sin? Déan iniúchadh den chineál 

céanna sa bhaile agus pléigh conas a d'fhéadfá úsáid níos fearr a bhaint as 

fuinneamh sa bhaile agus ar scoil. 

 
 

NAISC ÚSÁIDEACHA 

 
Faigh eolas ar acmhainní Fuinnimh i do theanga féin anseo: 
 

 Bunachar Sonraí d'Oideachas ar Fhuinneamh i gCúinne na Leanaí: 

 
 

 Athrú Aeráide:  
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm 
 

 

 Stór acmhainní U4energy: 
www.u4energy.eu 

 

LEIDEANNA & FÍRICÍ 

 
1. Tá dhá chineál fuinnimh ann, fuinneamh poitéinsiúil agus fuinneamh cinéiteach. Is ionann 

fuinneamh poitéinsiúil agus fuinneamh stóráilte, agus baineann fuinneamh cinéiteach le 
gluaiseacht. 
 

2. Thar 24 uair an chloig, úsáideann bolgán solais gealbhruthach 100 vata 2.4 kW h.  
 

3.  Is breoslaí iontaise iad gual, ola agus gás nádúrtha a cruthaíodh as orgánaigh a bhíodh beo 
agus a cuireadh faoi dhromchla an domhain na milliúin bliain ó shin. 

 

4. Tá dhá chineál foinsí fuinnimh ann, in-athnuaite agus neamh-in-athnuaite. 
 

5. Is foinsí fuinnimh in-athnuaite iad Cumhacht Gaoithe, Gréine, Bithmhaise, Gheoiteirmeach 
agus Hidreachumhacht; níl teorainn ar bith leo agus is féidir iad a athnuachan.  

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm
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6. Stóráiltear fuinneamh 'ceimiceach' sa bhia. Déanann an corp an fuinneamh seo a thiontú go 
cineálacha eile fuinnimh, mar shampla, fuinneamh cinéiteach a chuireann ar do chumas 
gluaiseacht, siúl, rith agus súgradh!  
 
 
 


