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Uisce 

• Ní fhoirmíonn uisce crua sobal le gallúnach go héasca. Bíonn iain Mg(2+) nó iain 

Ca(2+) ina gcúis le huisce crua. 

• Cailciam le haghaidh fiacla agus cnámha, blas níos deise agus go maith le haghaidh 

grúdaireachta agus súdaireachta. 

• Táirgeann uisce crua screamh, cuireann sé gallúnach amú agus blocálann sé píobáin, 

fágann sé coirt ar chitil agus ar choirí. 

• Tá stéaráit sóidiam sa chuid is mó de na gallúnacha. Nuair a chuirtear gallúnach le huisce 

crua, cruthaíonn sé comhdhúil liath dhothuaslagtha ar a dtugtar screamh. Seo stéaráit 
chailciam. 

• Ca(2+) + 2C17H35COO -----> (C17H35COO)2Ca 

• Cuireann uisce crua go leor gallúnaí amú. Úsáidtear glantaigh nua-aimseartha anois 
chun éadaí a ní toisc nach bhfuil gallúnach iontu, chomh maith leis sin ní chuireann uisce 

crua isteach orthu. 

• Is féidir cruas neamh-bhuan a bhaint tríd an uisce a fhiuchadh. Eascraíonn cruas neamh-bhuan 

as báisteach ag titim chun dé-ocsaíd charbóin a thuaslagadh. Cruthaíonn sé seo tuaslagán 

beagán aigéadach d’aigéad carbónach. Imoibríonn aolchloch nó carbónáit chailciam leis seo 

chun hidrigincharbónáit chailciam a dhéanamh. i ndáiríre is tuaslagán caol de 

hidrigincarbonáit chailciam é cruas neamh-bhuan. Bíonn iain Ca(2+) ina gcúis le cruas 

anseo. Má théitear uisce, tarlaíonn imoibriú ceimiceach a bhaineann na hiain Ca(2+) as an 

uisce. Ca(HCO3)2 --> CaCO3 (dothuaslagtha+CO2 + H20 

• Is é an charbónáit chailciam dhothuaslagtha an screamh aoil nó an choirt a charnann i gcitil 

agus i gcoirí. 

• Is minic a thagann ian Mg(2+) ó charraig dolaimíte. 

 



Uisce | Nótaí Ábhar   
 

• Ní féidir cruas buan a bhaint trí fhiuchadh. Bíonn sulfáit chailciam nó sulfáit 

mhaignéisiam ina cúis le cruas buan. 

 

Deireadh a chur le cruas buan: 

• Driogadh: Is éard atá i gceist leis seo ná an t-uisce a fhiuchadh agus an ghal a fhuarú. 

Baintear gach solad agus leacht tuaslagtha anseo,ach níl sé indéanta é seo a dhéanamh ar 

scála mór. 

• Sóid níocháin: Imoibríonn na hiain charbónáite sa tsóid níocháin leis na hiain chailciam san 

uisce agus déantar iad a dheascadh amach mar charbónáit chailciam. Úsáidtear go coitianta 

é i salainn folctha chun cuidiú le foirmiú sobail. 

• Roisín don Ianmhalartú: Ábhair de dhéantús an duine a mhalartaíonn na hiain is cúis le cruas 

le hiain nach ndéanann amhlaidh. Malartaíonn roisín caitianmhalartaithe na hiain dheimhneacha 

san uisce d’iain Na+. Ca2+ + Na2R -----> CaR + 2Na+ , mar sin fanann na hiain chailciam sa 

roisín. Faoi dheireadh is gá an roisín a athghiniúint trína rith trí thuaslagán de chlóiríd sóidiam. 

• I roinnt cásanna caithfear gach ian a bhaint - uisce dí-ianaithe. Sa chéim seo cuirtear an t-

uisce trí dí-ianaitheoir le roisín caitianmhalartaithe agus le roisín ainianmhalartaithe.. (roisín 
leaba mheasctha). Baineann roisín ainianmhalartaithe na hiain dhiúltacha agus cuireann sé 

iain OH- ina n-áit. Cuireann an roisín caitianmhalartaithe iain H+ in áit na n-ian 
deimhneach. 

 

Cruas iomlán i sampla uisce a mheas 

• Cruas iomlán = cruas cailciam + cruas maignéisiam 

• curtha in iúl i dtéarmaí mg/l de CaCO3 

• bog = 0-75 ppm CaCO3 

• measartha crua = 75 - 150 ppm CaCO3 

• Crua = 150 - 300 ppm 

• An-chrua = 300< ppm 
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• déantar tiúchan na n-ian maignéisiam agus cailciam a mheass trí úsáid a bhaint as 

aigéad eitiléindé-aimínteatraicéiteach (edta). H2X(2-) + Ca(2+) --------> CaX(2-) 

+ 2H+ léirítear é le Na2H2X, déanann sé é féin a chasadh thart ar na hiain Ca(2+) 

agus na hiain Mg(2+) le coimpléasc a dhéanamh. Imoibríonn iain Edta agus Ca (2+) mar 

1:1 

• Is é T eireacróm dubh an táscaire a théann ó fhíondaite go gorm, rud a léiríonn dúinn go 

ndearnadh na hiain Mg2+ agus Ca2+ a iompú go coimpléisc edta chomhfhreagracha. 

• Is toirtmheascadh coimpléascmhéadrach é seo, toisc go bhféadfadh sé a bheith deacair an 

pointe deiridh a bhrath. 

• Caithfidh pH a bheith ag 10 chun go n-oibreoidh an táscaire i gceart, déantar é seo trí 
thuaslagán maolánach a úsáid. 

1. Doirt 100 cm^3 den tuaslagán edta isteach in eascra glan tirim, agus 200cm^3 den 

sampla uisce crua i gceann eile. 

2. Sruthlaigh an buiréad amach le huisce dí-ianaithe agus ansin le roinnt edta, líon an buiréad 

ansin leis an edta. Cuimhnigh go ndéantar edta a stóráil i bplaisteach mar go n-imoibríonn 
sé le hiain i ngloine má stóráiltear é i ngloine ar feadh tréimhsí fada. 

3. Sruthlaigh pípéad le huisce dí-ianaithe agus ansin leis an sampla uisce crua. 

4. Déan 50cm^3 den uisce crua a phipéadú isteach sa fhleascán cónúil, cuir 1cm^3 de 
thuaslagán maolánach pH 10 agus spadal beag de T eireacróm dubh. Ba chóir go mbeadh 

sé ar dhath na fíona, úsáid tíl bhán agus déan é a thoirtmheascadh mar is gnáth. 1 garbh 2 
chruinn. 

 
Ríomhanna: 

Vca = 50cm^3 

Mca = X 
Nca = 1 

Ved = títear de 15.2 
Med = 0.01 

Ned = 1 

50X = 15.2(0.01) 
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X = 0.00304 mól/L de CaCO3 

.003 X 100 = .3g/l CaCO3 

0.3 X 1000mg/l CaCO3 = 300mg/l/300 p.p.m. CaCO3 

 

 

Cóireáil Uisce 

I. Scagadh: uisce a rith trí líontán sreinge chun aon bhruscar ar barr uisce cosúil le 

málaí plaisteacha, craobhóga agus mar sin de a bhaint. 

II. Flocasúchán: Cuirtear gníomhaire flocasúcháin leis, Sulfáit Alúmanaim de ghnáth 

(Al2(SO4)3). Greamaíonn an gníomhaire seo solaid ar fuaidreamh le chéile chun 
cáithníní móra a dhéanamh, a shocraíonn sa chéim socraithe. Ceimiceán a 

chuirtear le huisce is ea flocasach a chuirtear le cáithníní ar fuaidreamh. 

III. Socrú: Cuirtear an t-uisce isteach in umair shocraithe, anseo sreabhann sé 

isteach ag bun an umair agus ardaíonn sé go han-mhall, ionas gur féidir uas-

socrú tarlú. Baintear níos mó ná 90% de na cáithníní anseo agus bailítear an t-
uisce ansin i gcainéil. 

IV. Scagadh: Téann an t-uisce ó umair shocraithe trí leapacha móra gainimh, a 

bhaineann gach solad ar fuaidreamh atá fágtha. Tacaíonn sraith ghairbhéil leis an 
bpróiseas seo, agus glantar na sraitheanna seo go rialta. Feidhmíonn an gaineamh 

mar chriathar nó scagaire agus baineann sé aon solaid ar fuaidreamh as. 

V. Clóiríniú: Cuirtear méid beag clóirín (0.2-0.5ppm) leis an uisce chun é a steiriliú, nó 

chun fáil réidh le haon mhiocrorgánach díobhálach. Má chuirtear an iomarca 

clóirín, d’fhéadfadh drochbhlas a bheith ann. Mar sin, déantar monatóireacht ar 
uisce trí scrúdú baictéareolaíoch. 

VI. Fluairídiú: De réir an dlí, is gá do chomhairlí méideanna beaga fluairín a chur leis an 

uisce, is iad na comhdhúile fluairín a chuirtear leis an uisce de ghnáth ná fluairíd 
sóidiam agus aigéad heicseafhluarashiliceach. Laghdaíonn an t-ian fluairíde lobhadh 

na bhfiacla trí chruan na bhfiacla a láidriú. 

VII. coigeartú pH: Uaireanta bíonn ar údaráis uisce an pH a athrú sula dtugann siad amach é 

do thithe agus do mhonarchana. Is féidir an pH a ardú le hiodrocsaíd chailciam nó le 
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carbónáit sóidiam, agus is féidir an pH a laghdú le CO2 nó caolaigéad sulfarach. 

 
Chun na solaid ar fuaidreamh i sampla uisce a chinneadh trí scagachán, na solaid 

thuaslagtha go hiomlán trí ghalú agus pH sampla uisce. 

• Líon fleascán toirtmhéadrach 500cm^3 leis an sampla uisce. 

• Meáigh an scagpháipéar agus déan a mhais a thaifeadadh. 

• Scag an chainníocht aithnid uisce tríd an scagpháipéar. Coinnigh an t-uisce scagtha 

don chuid eile den turgnamh. 

• Triomaigh an scagpháipéar agus úsáid á baint as oigheann nó triomadán. 

• Faigh an mhais nua de agus tríd an dealú, faigh mais na solad ar fuaidreamh. Beidh 

sé seo g/500cm^3, iolraigh X2 chun g/1000cm^3 a fháil agus iolraigh ansin faoi 
1,000 chun p.p.m. a fháil. 

• faigh mais eascra glan tirim. 

• Úsáid sorcóir grádaithe chun 200cm^3 den uisce scagtha a dhoirteadh isteach san 

eascra. 

• Cuir an t-eascra ar phláta te agus galaigh an t-uisce go triomacht. Lig dó fuarú agus 

aimsigh an mhais nua. Faigh mais na solad tuaslagtha tríd an dealú, mar a rinneadh 

thuas, tiontaigh go p.p.m. 

• Cuir leictreoid an mhéadair pH i sampla d’uisce sconna agus léigh an pH. 

 

Truailliú Uisce 

• Tá intuaslagthacht O2 in uisce íseal go leor agus braitheann sé ar theocht an uisce, 
cuimhnigh gur móilín neamhpholach é O2. Tá sé ríthábhachtach don saol uisceach. Dá 

theo an t-uisce, is ea is lú an tuaslagthacht. Nuair a scaoiltear dramhaíl orgánach 
isteach ar bhealach uisce, úsáideann orgánaigh an ocsaigin a tuaslagadh in uisce chun 

CO2 agus uisce a tháirgeadh. Titeann leibhéal na hocsaigine tuaslagtha. Faigheann éisc 
bás. Má thiteann sé go 0, glacann baictéir anaeróbach seilbh air agus soláthróidh H2S 
boladh salach san abhainn. 
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• Truailliú: scaoileadh substaintí isteach sa timpeallacht a dhéanann damáiste 

don chomhshaol. 

• Éileamh bithcheimiceach ar ocsaigin (B.O.D): an méid ocsaigin tuaslagtha a 

ídíonn gníomh bitheolaíoch nuair a choinnítear sampla uisce ag 20 céim sa 

dorchadas ar feadh 5 lá. 

• Is é an B.O.D. an difear sa 2 leibhéal ocsaigine tuaslagtha mar is é seo an méid 

ocsaigine tuaslagtha a úsáideadh le gníomh bitheolaíoch le linn tástála. 

• mg/L 

• NÓTA: braitheann an ráta ag a n-úsáideann miocrorgánaigh ocsaigin ar theocht an 
uisce, laghdaíonn intuaslagthacht ocsaigine san uisce de réir mar a mhéadaíonn 
teocht an uisce. 

• Dá airde an luach B.O.D, is ea is mó leibhéal truaillithe an uisce. 

• Féadfar é a úsáid chun leibhéal truaillithe eisilteach a thástáil. Mar gheall ar 

intuaslagthacht íseal ocsaigine in eisiltigh uisce, áfach, ní mór BOD níos mó ná 

9mg/L a chaolú le méid seasta uisce atá ocsaiginithe go maith. Cinntíonn sé 

seo go mbeidh ocsaigin thuaslagtha i láthair le linn na tástála 5 lá, agus fágfar 

méid intomhaiste ocsaigine de 2 p.p.m. ar a laghad tar éis na 5 lá. 

 
• Líon buidéal faoi dhromchla an uisce chun cosc a chur ar ocsaigin 

atmaisféarach a bheith gafa agus ar an gcaoi sin beidh leibhéal ard ocsaigine 
ann go saorga. 

• Líon an buidéal INA IOMLÁINE, lena chinntiú nach bhfuil aon aer gafa idir an t-uisce agus 

an caipín scriú. 

• Cuir an dara buidéal sa dorchadas láithreach, chun fótaisintéis a chosc. 

• Eotrófú: saibhriú uisce le cothaithigh as a dtagann fás iomarcach algaí. 

• Ina measc seo tá saibhriú uisce le cothaithigh phlandaí, go háirithe iain níotráite 

(NO3(-)) agus iain fosfáite (PO4(3-)). De réir mar a ardaíonn na leibhéil seo, tagann 
méadú ollmhór ar méid na bplandaí agus méid na n-algaí. Ní mhaireann na halgaí 

seo i bhfad. Nuair a lobhann siad, bíonn éileamh mór ar ocsaigin ar an uisce. Is 
screamh ghlas é, agus maraítear go leor foirmeacha beatha mar thoradh ar an 
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laghdú ar leibhéil ocsaigin thuaslagtha. 

• Eotrófú nádúrtha - tarlaíonn sé seo i lochanna de bharr méadú de réir a 
chéile ar leibhéil nítrigine agus fosfair. Bíonn carnadh dríodar ina chúis leis 

seo. 

• Eotrófú saorga - méadú tobann ar chothaithigh de bharr leasacháin shaorga a 

théann isteach go haibhneacha agus lochanna ó shéarachas tí nó dramhaíl ón 

dianfheirmeoireacht. 

• Déantar truailliú uisce chomh maith nuair a scaoiltear iain mhiotail 

thocsaineacha san uisce, caidmiam, luaidhe agus iain mhearcair mar shampla. Is 

miotail throma nó nimheanna carnacha iad seo a charnann sa chorp tríd an nochtadh 
leanúnach. Bíonn eisiltigh thionsclaíocha nó dumpáil cadhnraí ina bhfuil na miotail seo 

ina gcúis leis seo. (Cuan Minamata na Seapáine - nimhiú mearcair, déanann salainn 
mhearcair damáiste don stéig agus do na duáin - éalang ó bhroinn agus bás). 

• Baintear na hiain seo tríd an deascadh Pb(2+) + 2Cl- ----> PbCl2 

 

An méid ocsaigine atá tuaslagtha i sampla uisce 

a thomhas ag úsáid Modh Winkler 
• Déantar é seo trí mhodh Winkler. Bailigh sampla uisce i mbuidéal agus glac na 

réamhchúraimí a ndearnadh cur síos orthu roimhe seo. 

• Cuirtear cainníochtaí beaga de thuaslagán sulfáite mangainéise MnSO4 agus tuaslagán 

iaidíde potaisiam alcaileach - cuirtear meascán de NaOH agus KI leis an uisce. 

• Imoibríonn na hiain Mn2+ agus na hiain OH ón alcaile le chéile chun hiodrocsaíd 

mhangainéise (II) a fhoirmiú, atá ina deascán bán. 

• Ansin, imoibríonn an deascán bán leis an ocsaigin thuaslagtha san uisce chun 

deascán donn de hiodrocsaíd mhangainéise (III) a fhoirmiú. 

• Ní úsáidtear modh Winkler le haghaidh uisce clóirínithe - is ocsaídeoir é clóirín 

• Cuirtear méid beag d’aigéad sulfarach le hiain H+ a sholáthar, ionas go n-imoibríonn na 
hiain iaidíde ó KI le hiodrocsaíd mhangainéise (III) chun iaidín a scaoileadh. Tuaslagann 

an deascán donn agus tá dath iaidín deargdhonn le feiceáil anois. 

• Cinntear an méid iaidín a scaoiltear trína thoirtmheascadh le tiashulfáit sóidiam 
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chaighdeánach. 

• Báigh an buidéal go hiomlán san uisce lena anailísiú, agus cuir 1cm^3 le de 

thuaslagán sulfáit mhangainéise (II) leis le braonaire. Cinntigh go bhfuil bun an 

bhraonaire faoi dhromchla an tuaslagáin. 

• Déan arís é le braonaire eile, ag cur 1cm^3 de thuaslagáin iaidíde potaisiam alcaileach. 

Tá an dá cheann níos dlúithe agus téann siad síos san uisce, le deascán donn de 
hiodrocsaíd Mhangainéise(11) a fhoirmiú. 

• Croith go láidir é go dtí go bhfuil doimhneacht 5cm de leacht glan faoin 

stopallán. 

• Úsáid braonaire grádaithe chun 1cm^3 d’aigéad sulfarach tiubhaithe a chur leis go 

cúramach. 

• Croith an buidéal chun an deascán a ath-thuaslagadh - deargdhonn. 

• Líon an buiréad le tiashulfáit sóidiam. Déan é a thoirtmheascadh go dtí go dtagann 

dath buí éadrom uirthi. Ansin, cuir táscaire stáirse atá gormdhubh leis agus déan é a 
thoirtmheascadh go dtí go bhfuil sé gan dath. 

 

• Ríomhanna: 

100cm^3 sampla uisce, rinneadh iaidín scaoilte a thoirtmheascadh le 0.02m 

tiashulfáit. Ba é 5.7 an meántítear. 

Imoibríonn 2I2 le 4 mhól de thiashulfáit 

Vo = 100 
Mo = ? 

No = 1 

Vr = 5.7 

Mr = 0.02 

Nr = 4 

100X= 0.0285 

X= 0.000285 mól in aghaidh an lítir 
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Is ionann rmm O2 agus 32g - táimid ag cóireáil an uisce mar thuaslagán ocsaigine 

0.000285 X 32 = 0.00912g/L X 1000 = 9.12 p.p.m. 

 
Leis an B.O.D a oibriú amach, tóg an méid ocsaigin thuaslagtha ag tús na tréimhse 

5 lá ón méid sin ag deireadh na tréimhse 5 lá, agus iolraigh faoi fhachtóir caolúcháin 

an tsampla uisce. 

 

 

Cóireáil Camrais (Séarachais): 

I. Cóireáil Phríomhúil Séarachais: Próiseas meicniúil, sreabhann an séarachas trí 

bharraí cruach chun aon bhruscar ar snámh a bhaint, craobhóga, duilleoga, plaistic 
srl.... D’fhéadfaidís cur isteach ar an trealamh san ionad cóireála. Ansin cuirtear ar 

aghaidh é trí ghrean agus socraíonn ábhair ar nós clocha agus déantar iad a bhaint go 
tréimhsiúil. Socraíonn cáithníní ar fionraí as an séarachas nuair a thagann stop le 

sreabhadh an leachta. Sreabhann séarachas ansin in umair mhóra síothlaithe, áit a 
bhfanann sé ar feadh cúpla uair an chloig agus socraíonn na solaid nó na cáithníní ar 

fionraí ag an mbun. Baintear iad seo go tráthrialta le fáil réidh leo ar tír nó ar muir. 
Ansin cuirtear an forleacht ar aghaidh chuig cóireáil thánaisteach. 

II. Cóireáil Thánaisteach: Próiseas bitheolaíoch ina laghdaítear an leibhéal den 

ábhar orgánach atá ar fuaidreamh agus tuaslagtha san uisce. 

Próiseas Sloda Gníomhachtaithe - Déantar séarachas a phumpáil isteach in umar 

mór aeraithe, áit a soláthraíonn sé cothaithigh do mhiocrorgánaigh atá ag fás ar a 

dtugtar sloda gníomhachtaithe. Díleánn siad an séarachas agus coimeádtar an 
leacht san umar aeraithe ag rótar meicniúil a chuireann leacht agus sloda leis an aer 

go leanúnach. Uaireanta déantar aer comhbhrúite a chur tríd an umar agus é ag 

boilgearnach. Cuireann sé coisc le tiúchan na hocsaigine tuaslagtha ag titim ró-

íseal. 

Sreabhann an séarachas ón áit seo go dtí umair shíothlaithe. Déantar cuid den séarachas 

a athchúrsáil ar ais in umair aeraithe chun teagmháil a dhéanamh le séarachas úr. Tá an 
sloda a bhaintear saibhir i gcothaithigh agus féadtar é a úsáid mar leasachán nó a stóráil in 
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umair shéalaithe le haghaidh baictéir anaeróbach é a thiontú go meatán - a úsáidtear mar 

bhreosla. Déanann miocrorgánaigh lobhadh leanúnach ar dhramhaíl orgánach, agus 
tiontaítear í go CO2, níotráití srl. Tar éis cóireáil thánaisteach, tá 95% den B.O.D bainte 

den séarachas bunaidh. Féadfar eisilteach a dhoirteadh isteach in uiscebhealach in aice 
láimhe, ach d’fhéadfadh nítrigin agus fosfar a bheith ann fós. Baintear iad seo i gcóireáil 

threasach. Ba é an seanchóras in ionad ASP ná séarachas a spraeáil thar chisil 
chiorclacha carraige, ionas go síothlaíonn sé síos an charraig agus go bhfágann sé sraith 

nó sram de mhiocrorgánaigh ar charraig. 

 
III. Cóireáil Threasach: Is éard atá i gceist leis seo ná comhdhúile nítrigine agus fosfair 

a bhaint as eisiltigh. 

•  Tagann níotráití ó ábhair orgánacha i séarachas agus tagann fosfáití ó ghlantaigh tí. 

• Baintear fosfáití tríd an deascadh m.sh. sulfáit alúmanaim a chur leis - deascáin 

fosfáite alúmanaim nó trí chlóiríd iarainn(III) a chur leis chun é a dheascadh mar 
fhosfáit iarainn(III). 

• Tá sé deacair agus costasach comhdhúile nítrigineacha a bhaint, d’fhéadfadh siad a 

bheith i láthair trí amóinia, nítrítí, níotráití nó comhdhúile orgánacha ina bhfuil nítrigin. 
Cuimhnigh go bhfuil níotráití agus fosfáití ina gcúis leis an eotrófú. 

 

 

Anailís ionstraimeach ar uisce: 

• méadair pH 

• Speictriméadar Ionsúcháin Adamhaigh - tá a speictream uathúil ionsúcháin 

adamhaigh féin ag gach dúil, déanann sé tiúchan de mhiotail throma in uisce a 
bhrath agus a thomhas. 

• Dathmhéadracht - Gabhann solas bán trí thuaslagán daite agus ansin déantar dath an 

tuaslagáin a chur i gcomparáid le dath tuaslagáin de thiúchana aitheanta na 

substainte sin. 

 
 



Uisce | Nótaí Ábhar   
 

 

Tiúchan Saorchlóirín san Uisce i Linn Snámha a mheas le 

comparadóir/trealamh tástála Hach. 

• Cuirtear clóirín le huisce linn snámha chun galair uisce-iompartha a chosc. Imoibríonn 

sé le huisce chun aigéad hipeaclórúil agus aigéad hidreaclórach a fhoirmiú. 

• Tá aigéad hidreaclórach lag agus díthiomsaíonn sé in uisce chun iain hidreaclóiríde 

agus iain H+ a fhoirmiú. 

• Is saorchlóirín é clóirín atá in uisce mar ian hipeaclóiríte nó aigéad hipeaclórúil. 

• Má tá leibhéal an chlóirín san uisce ró-íseal, d’fhéadfadh baictéir maireachtáil in uisce agus 

snámhaithe a ionfhabhtú. 

• Má tá sé ró-ard cruthófar comhdhúile mar NCL3 agus cuirfidh sé as súile na snámhaithe. 

• Is gá é a choinneáil idir 1-5 p.p.m. 

• Tomhaiseann DPD an méid clóirín atá i linn snámha. Imoibríonn sé le huisce clóirínithe 
chun tuaslagán a bhfuil dath bándearg air a thabhairt, dá bhándeirge an tuaslagán is ea 

is mó clóirín atá ann. 

• Cuirtear déine an datha i gcomparáid le diosca daite ar a bhfuil imreacha éagsúla den 

dath bándearg. Déantar é seo a chalabrú le tuaslagáin de chainníochtaí clóirín atá ar 

eolas againn. 

• Líon feadán féachana daite amháin isteach le huisce dí-ianaithe 5cm^3. Beidh sé seo 

díreach faoin gcuid lonrach den ghloine san fheadán. Cuir an stopallán ann. Is feadán 
tagartha é seo, agus tugann sé le fios dúinn an méid solais a ghlacfar isteach ag an 

doimhneacht uisce sin. 

• Oscail bosca comparadóra dubh agus cuir feadán le huisce soiléir san oscailt ar thaobh na 

láimhe clé ar barr. 

• Cuir 5 cm^3 d’uisce linn snámha isteach san fheadán féachana eile, agus oscail 

sachet de DPD saor ó chlóirín agus cuir an sachet le huisce linn snámha. Déan é a 
chorraí go séimh chun é a thuaslagadh agus tabhair do d'aire an dath bándearg. Cuir 

san oscailt cheart é. 

• Bain diosca, cuir i mbosca an chomparadóra é, dún clúdach an chomparadóra agus 

coinnigh an bosca suas go foinse solais bháin. Cas an diosca go dtí go mbeidh na 
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dathanna céanna ann i ngach oscailt. Déan léamh láithreach ar an luach p.p.m clóirín a 

thugtar den dath sin. Agus tú críochnaithe, déan é a rinseáil le huisce dí-ianaithe agus 
cuir an diosca ar ais sa clúdach chun tréigean an datha a chosc. 


