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Tugtar cead atáirgthe chun críocha oideachais ar an gcoinníoll go dtugtar aitheantas don fhoinse. Tá 

cosc ar chóipeáil chun críocha eile gan cead scríofa a fháil roimh ré ón bhfoilsitheoir. 

 

 

Réamhfhocal  
 

Tá sé mar aidhm le hInnealtóireacht na hArdteistiméireachta scileanna cruthaitheachta, fadhbréitigh, 

nuálaíochta, taighde, fiontraíochta, dearaidh, déantúsaíochta agus smaointeachais a fhorbairt. Is cuid 

thábhachtach den fhoghlaim san Innealtóireacht í an Teicneolaíocht Faisnéise. Tugann tionscadal an 

dalta deis do dhaltaí na scileanna atá forbartha acu a chur i láthair. Leithdháiltear 30% (150 marc) de 

líon iomlán na marcanna san Innealtóireacht, ag an leibhéal seo, ar chomhlánú tionscadail an dalta.  

 

Mar chuid den Innealtóireacht – Tionscadal Teicneolaíochta: Déantúsaíocht ní mór don dalta 

samhail a tháirgeadh mar réiteach ar choimre i dteannta le fóilió tionlacain a léiríonn go soiléir 

próiseas smaointeoireachta an dalta de réir mar a oibríonn siad trí fhorbairt a réitigh; “soláthraíonn 

an fóilió taifead d’obair an iarrthóra agus ba cheart go gcuimseodh an fóilió na sonraí uile de chuid 

na hoibre tionscadail ó na smaointe bunaidh go dtí an measúnú deiridh”. (Tuarascáil an Phríomh-

Scrúdaitheora: Coimisiún na Scrúduithe Stáit, 2011). Ar an gcúis seo, tá sé tábhachtach go dtáirgtear 

an fóilió de réir mar atá an obair á chomhlánú. Spreagann gach céim den phróiseas an chéad chéim 

eile agus seasann an fóilió mar mhodh chun an fhaisnéis seo a thaifeadadh. Tugtar cur síos anseo 

thíos ar mhiondealú na marcanna i ndáil le gach cuid den tionscadal; 

Samhail  - 110 Marc 

Fóilió   - 40 Marc 

Cé go bhfuil 40 marc (8%) ar fáil do tháirgeadh an fhóilió, caithfear a thuiscint go mbeidh tionchar 

suntasach ag cáilíocht na pleanála, atá taifeadta san fhóilió, ar cháilíocht na samhla, ar a mbronntar 

110 marc (22%).  

 

Tá cumas an dalta i ndáil lena scéal a insint i gcaitheamh déantúsaíochta an tionscadail thar a bheith 

tábhachtach. Tá sé ríthábhachtach go mbeadh an próiseas smaointeoireachta seo soiléir do dhuine ar 

bith a léann an fóilió, nó a dhéanann measúnú air gan dabht. Cuirfidh téacs, sceitsí, ceisteanna agus 

conclúidí ar gach cuid den tionscadal ar chumas an dalta a smaointe a chur in iúl don léitheoir. Dá 

réir sin, tá sé tábhachtach go mbeadh an próiseas i dtaca le machnamh ar obair an lae mar 

ghníomhaíocht laethúil sa seomra ranga Innealtóireachta.  

 

Eisíonn Coimisiún na Scrúduithe Stáit an choimre tionscadail i mí Dheireadh Fómhair, den dara 

bliain, de Chúrsa na hArdteistiméireachta. Tugtar spriocdháta sonraithe i ndáil le comhlánú an 

tionscadail sna treoracha d’iarrthóirí.  Is éard is cuspóir leis an doiciméad seo ná treoir a thairiscint 
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do mhúinteoirí agus do dhaltaí araon i ndáil le cur chuigí féideartha maidir le comhlánú rathúil an 

Tionscadail Innealtóireachta – Teicneolaíochta: Déantúsaíocht. 

 

 

Coimre Tionscadail 

I gcoimre tionscadail na hInnealtóireachta, ag an leibhéal seo, leagtar amach fadhb agus cuirtear 

íomhá i láthair de chuid réitigh fhéideartha. Tugtar sampla de Thionscadal Innealtóireachta – 

Teicneolaíochta:  Déantúsaíocht 2011 anseo thíos. 

 

Déan Samhail de Thrucail Tarrthála de réir an tsampla a thaispeántar nó de réir dearaidh 

malartach. 

 

 

 

 

 

 

Is féidir le daltaí a ndearadh a bhunú ar an réiteach a chuirtear i láthair nó ar dhearadh malartach. 

Mar réiteach ar an bhfadhb seo táirgtear samhail. Déantar na céimeanna a ghlactar, ó thús go 

deireadh, a thaifeadadh i bhfóilió scríofa. Ní mór go gcuimseodh an fóilió na nithe seo a leanas; 

 

(a) Mionsonraí Pleanála atá riachtanach sula dtosaítear ar an tasc nó mionsonraí dearaidh 

mhalartach; 

(b) Liosta Páirteanna agus Líníochtaí Oibre; 

(c) Plean Eagrúcháin, a léiríonn an próiseas déantúsaíochta, ábhair agus cóireálacha 

bailchríche atá le húsáid; 

(d) Tástáil agus Measúnú ar an samhail chríochnaithe lena n-áirítear treoracha speisialta, más 

gá, i ndáil le tástáil na samhla ag scrúdaitheoir. 

 

Seo a leanas mar a mbronntar marcanna don fhóilió:       

Marcanna Bronnta 

 Mionsonraí Pleanála/Mionsonraí Dearaidh Mhalartach    5 

 Liosta Páirteanna/Líníochtaí Oibre      10  

 Plean Oibre/Próisis Déantúsaíochta      10 

 Ábhair & Bailchríocha        5  
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 Tástáil agus Measúnú         5  

 Cur i láthair an fhóilió             5  

Leagfaidh an choimre tionscadail síos roinnt riachtanas agus srianta freisin i ndáil leis an dearadh 

críochnaithe. Cuimsítear na gnéithe sin faoin gceannteideal ‘Déantúsaíocht Tionscadail’ de chuid 

na Coimre Tionscadail. Leagtar amach an ghné um Dhéantúsaíocht Tionscadail de Choimre 

Tionscadail na bliana 2012 anseo thíos. 

 

Déantúsaíocht Tionscadail (110 Marc) 

Nóta Speisialta: Ní ghlactar le bréagáin nó bréagáin mhionathraithe 

(a) Ag úsáid ábhar cuí cruthaigh an tsamhail de réir do chuid pleananna, inar cheart go n-áireofaí: 

(i)  Tiomáint leictreach don samhail arna rialú ag lasc ANN/AS 

(ii) Gné mhaisiúil amháin chun feabhas a chur ar chur i láthair na samhla. 

(b) Caillfear marcanna de thoradh réitigh leictreonacha a cheannaítear isteach á n-úsáid. 

(c) Ní mór go mbeadh príomhghnéithe oibriúcháin uile na samhla comhlánaithe sofheicthe go 

soiléir gan díchóimeáil. 

(d) Níor cheart go sáródh an toise is faide 250mm 

(e) Níor cheart go sáródh an chumhacht leictreach 9 volta. 

  

Níl sé feiliúnach do dhalta bréagán nó samhail eiseach a aimsiú agus úsáid a bhaint as ina réiteach. 

Glacfar leis seo mar athchúrsáil gan ghá agus caillfidh an dalta marcanna dá thoradh. 

 

Sonraíonn an choimre tionscadail nach mór go mbeadh an tsamhail á tiomáint ag tiomáint leictreach. 

Aithnítear leis sin an gá le meicníocht a athródh gluaisne rothlach an mhótair go gluaisne rothlach na 

rothaí. Éilítear ar an dalta dá réir iniúchadh a dhéanamh ar roinnt meicníochtaí féideartha a 

sholáthródh réiteach ar an bhfadhb seo. Tá acmhainn úsáideach i ndáil le Struchtúir agus 

Meicníochtaí, mar aon le tuilleadh eile, ar fáil ar shuíomh gréasáin T4 ag an nasc seo a leanas:  

http://www.t4.ie/Technology_Resources_Core_Structures.html 

 

Ní mór breithniú ar ghné mhaisiúil nach mór a chuimsiú i ndearadh an dalta. D’fhéadfadh go 

mbeadh an ghné seo i bhfoirm dathanna péinte contrártha, cruth roinnt páirteanna ar leith nó cuimsiú 

roinnt páirteanna eile ionas go mbeadh cuma níos taitneamhaí ar an samhail. Is rud é seo go mbeidh 

ar an dalta roinnt machnaimh a dhéanamh ina leith nuair atá an dearaí á bpleanáil. 

 

I measc na mbreithnithe eile áirítear infheictheacht na bpáirteanna indibhidiúla, méid na cumhachta 

leictreach á húsáid agus an toise is faide de chuid na samhla comhlánaithe. 

 

http://www.t4.ie/Technology_Resources_Core_Structures.html
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Déileálfar le gach ceann de na ceannteidil phróisis sin ar bhonn aonair, ceann i ndiaidh a chéile, síos 

tríd an doiciméid seo. Tá cur i láthair mar chuid lárnach do ghnéithe uile an fhóilió agus dá réir 

pléifear é sin ar dtús. 

 

Cur i láthair an fhóilió comhlánaithe 

Soláthraíonn an fóilió cur síos ar obair an dalta ó thús go críoch. Ní mór go mbeadh sé néata agus 

curtha i láthair go slachtmhar. Ba cheart go gcuimseofaí grianghraif, sceitsí agus téacs ann. Is féidir 

nótaí agus míniúcháin lámhscríofa a chur isteach nuair is gá.  

Ní mór breithniú ar na pointí seo a leanas; 

 Ní mór go mbeadh an cur i láthair, i cibé formáid a roghnaítear, A3 nó A4, soiléir. Féadfar 

úsáid a bhaint as nótaí scríofa, sceitsí, grianghraif, íomhánna ó irisí, leabhair, páipéir nuachta 

agus ón idirlíon.  

 Ba cheart do dhaltaí iarracht a dhéanamh an fóilió a dhéanamh chomh suimiúil agus is féidir. 

 Féadfar úsáid a bhaint as scileanna ríomhaireachta d’fhonn cur i láthair an fhóilió a fheabhsú. 

 Ba cheart an leagan amach a choimeád an-soiléir. Ba cheart go mbeadh sé éasca le leanúint. 

Ba cheart go mbeadh taifead ann den taighde a cuireadh i gcrích.  

 Ba cheart go mbeadh leathanach tosaigh dea-dheartha ag an bhfóilió ina sonraítear 

scrúduimhir an dalta agus roinnt pictiúr ábhartha don ábhar iniata. 

 Ba cheart an fóilió comhlánaithe a chur i láthair go hiomchuí don léitheoir. Ba cheart modh 

cuí chun an fóilió a cheangal a úsáid mar chuid den chur i láthair. 

 

Bainistiú an ama atá ar fáil chun an tionscadal a chomhlánú 

Cabhróidh dea-phleanáil le daltaí a chinntiú go gcomhlánaítear an tionscadal laistigh den tréimhse 

ama atá ar fáil. Ní mór spriocanna a leagadh síos le haghaidh gach seachtain den tionscadal agus iad 

a mhiondealú i gcodanna beaga. Cabhróidh sé seo chun a chinntiú go n-úsáidtear an t-am go 

héifeachtach agus seachnófar an gá le hobair bhreise nuair atáthar ag druidim leis an spriocdháta. 

Aithneoidh cóip d’fhéilire na scoile cathain a thitfidh laethanta saoire, turais scoile, dátaí 

réamhscrúduithe s.rl., rud a chabhróidh chun an t-am atá ar fáil a phleanáil ar bhonn níos éifeachtaí 

agus níos cruinne. 

Taispeántar sampla lastall de dhea-phleanáil an ama atá ar fáil. 
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Mionsonraí Pleanála/Mionsonraí Dearaidh Mhalartach 

Cé go sonraíonn an choimre scríofa an rud a chaithfidh an dalta a dhéanamh, cuimsíonn an t-íomhá 

atá sa choimre go leor faisnéise a chabhróidh chun an dalta a chur ar an eolas faoi riachtanais na 

coimre tionscadail. Ba cheart iniúchadh a dhéanamh ar an íomhá a chuirtear i láthair agus ba cheart 

na páirteanna éagsúla a lipéadú. Cabhróidh sé seo leis an dalta an méid atá riachtanach a aithint agus 

obair gan ghá a sheachaint. Ba cheart an chéim seo a chomhlánú beag beann ar cibé an bhfuil an 

réiteach a chuirtear i láthair nó dearadh malartach á úsáid ag an dalta. 

 

Tá sé tábhachtach go ndéantar iarracht mhaith ag an gcéim seo chun gach riachtanas den réiteach a 

chuirtear i láthair a aithint ionas nach dtáirgfear tionscadal nach gcomhlíonann an choimre 

tionscadail go hiomlán. 

 

Taispeántar sampla lastall den chaoi ina bhféadfaí é seo a chomhlánú. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Treoir don Tionscadal Innealtóireachta – Teicneolaíochta: Déantúsaíocht (Gnáthleibhéal)                                              8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Treoir don Tionscadal Innealtóireachta – Teicneolaíochta: Déantúsaíocht (Gnáthleibhéal)                                              9 

 

Iniúchadh ar réitigh fhéideartha 

Tar éis riachtanais éagsúla an tionscadail a aithint an chéad chéim eile ná roinnt iniúchta a 

dhéanamh. Caithfear an chéim seo a chomhlánú beag beann ar cibé an bhfuil an réiteach a chuirtear i 

láthair nó dearadh malartach á úsáid ag an dalta. 

Iniúchadh: 

San áireamh anseo d’fhéadfadh go mbeadh aon cheann nó gach ceann de na réimsí liostaithe thíos. 

Turas Allamuigh – Siopaí – Taispeántais   

Leabharlanna - Leabhair - Irisí - Catalóga – Suímh Ghréasáin 

Cuireann turais allamuigh, siopaí agus taispeántais rochtain ar an láthair ar fáil i ndáil le samplaí ón 

bhfíorshaol. Ceadaíonn sé seo rochtain neamhtheoranta don dalta i ndáil le grianghraif agus tomhais 

a thógaint chomh maith le méideanna agus toisí a bhunú. Taispeántar colláis ghrianghraf, a thóg 

dalta, thíos. Tabhair faoi deara gur úsáideadh téip thomhais chun méideanna foriomlána agus 

méideanna na gcomhpháirteanna a thomhas. Taifeadtar na toisí seo agus ansin is féidir iad a scálú 

d’fhonn comhréireanna agus méideanna foriomlána na samhla a bhunú, bunaithe ar shrianta méide 

na coimre.  

Cé gur cheart gach iarracht a dhéanamh rochtain a fháil ar shamplaí fíorshaoil, d’fhéadfadh nach 

mbeadh sé indéanta i gcónaí. Sna cásanna sin is féidir an nós imeachta céanna a chur i bhfeidhm 

d’íomhánna réada. 
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Is foinsí fóinteacha faisnéise iad leabharlanna, leabhair, irisí agus catalóga. Is féidir amharc ar 

dhearaí éagsúla agus ar réitigh do chodanna éagsúla de na dearaí. Tá taighde idirlín ar cheann de na 

modhanna is éasca ach caithfear béim shoiléir a leagadh ar an bhfíric nach é sin an t-aon mhodh 

taighde atá ann. Níor cheart ábhar clóbhuailte tógtha go díreach ón idirlíon/ó irisí a chuimsiú. 

Beidh ar dhaltaí a léiriú conas a d’úsáid siad an fhaisnéis a bhailigh siad seachas díreach í a 

atáirgeadh. Ba cheart an fhaisnéis seo ar fad a stóráil agus a úsáid chun mionsonraí pleanála an 

fhóilió a chur i láthair. 

 

Mionsonraí Dearaidh Mhalartach 

 

Tar éis críochnú na pleanála agus an iniúchta tá sé riachtanach anois réiteach molta a chur i láthair. 

Beidh an réiteach molta seo i bhfoirm sceitse nó sceitsí. Ní mór go gcuimseodh an réiteach seo na 

riachtanais uile faoi mar a n-aithnítear ón iniúchadh ar íomhá an réitigh a tugadh. Tá sé tábhachtach 

go mbeadh téacs, a léiríonn mionsonraí an réitigh dearaidh, i dteannta leis an réiteach. Féadfar sceitsí 

eile a chuimsiú chomh maith chun na mionsonraí seo a léiriú. 

 

Tá sampla de réiteach a chur dalta i láthair i ndáil le Samhail de Thrucail Tarrthála (Tionscadal 

Innealtóireachta – Teicneolaíochta: Déantúsaíocht, 2011) léirithe anseo thíos. 
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Fréamhshamhail den réiteach roghnaithe a chruthú. 

Tar éis réiteach don choimre tionscadail a sceitseáil, ba cheart do dhaltaí fréamhshamhail a chruthú 

ag an gcéim seo. Nascann an fréamhshamhail an bearna idir an sceitse agus na líníochtaí oibre.  

Mar thoradh ar dhul tríd an bpróiseas i ndáil le fréamhshamhail a tháirgeadh; 

 Faightear tuiscint níos fearr ar chruth, ar mhéid agus ar thoisí. 

 Foghlaimíonn daltaí ó na dearmaid a ndéantar ag an gcéim seo, agus dá réir ní mheiltear an 

iomarca ama nó airgid. 

 Bíonn sé mar áis don phróiseas i ndáil le líníochtaí 2T a ghiniúint mar gur féidir tomhais a 

thógáil ón bhfréamhshamhail. Is féidir páirteanna den samhail a leacú d’fhonn cabhrú chun 

líníochtaí oibre a chruthú. 

 Cabhraíonn sé le daltaí chun marcáil amach agus déantúsú na bpáirteanna indibhidiúla a 

phleanáil agus d’fhéadfaí fadhbanna nár tuaradh a aithint.  

 Cuireann sé rud réadúil ar fáil don dalta le tagairt a dhéanamh do arís de réir mar atá an 

tionscadal á dhéantúsú.  

Ba cheart an tsamhail seo a chur i láthair in éineacht leis an réiteach críochnaithe, chun críche 

iniúchta, le go léireofaí leibhéal na pleanála a comhlíonadh roimh dhéantúsú. Tá íomhá 

d’fhréamhshamhail dhalta de Bhugaí Gailf (Tionscadal Innealtóireachta – Teicneolaíochta: 

Déantúsaíocht, 2012) léirithe anseo thíos. 

Cruthaíodh an tsamhail ó na hábhair seo a leanas, cárta múnlaithe, sreang ó chrochadán éadaigh do 

na hacastóirí, fáiscíní páipéir, tacóidí ordóige, pritstick agus seilitéip. 
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Liosta Páirteanna/Líníochtaí Oibre 

Líníochtaí Oibre  

Beidh fréamhshamhail mhaith an-úsáideach nuair atá líníochtaí á dtarraingt de na páirteanna den 

dearadh roghnaithe. Treoróidh na líníochtaí seo an dalta tríd an bpróiseas déantúsaíochta agus 

cabhróidh sé chun an t-am a thógann sé an tsamhail a dhéanamh a laghdú. Cabhróidh críochnú na 

líníochtaí oibre, ag baint leasa as an bhfréamhshamhail, chun dearmaid a sheachaint agus an gá le 

páirteanna a dhéanamh arís agus arís eile a sheachaint. Chomh maith céanna cabhróidh líníochtaí 

oibre le cóimeáil an tionscadail chríochnaithe. Is féidir na líníochtaí oibre seo a dhéanamh de láimh 

nó trí SolidWorks a úsáid.  

Céard a cheart a chuimsiú sna líníochtaí oibre? 

Ba cheart do na líníochtaí oibre an fhaisnéis uile atá riachtanach chun an tsamhail a dhéantúsú a chur 

i láthair. Is féidir gach ceann nó cuid de na hamhairc seo a leanas den déantúsán a chur i láthair; 

 Amharc 3T cóimeáilte. 

 Amhairc éagsúla de gach comhpháirt lena n-áirítear a dtoisí. 

 Léaráid ciorcaid leictreonaigh ag úsáid siombailí iomchuí. 

Ní gá líníochtaí de chomhbhaill leictreonacha ar nós: mótair, LEDanna, ceallraí, s.rl. a chuimsiú sna 

líníochtaí oibre. Mar sin féin, caithfear a gcruth agus méideanna a chur san áireamh i ndearadh na 

bpáirteanna indibhidiúla.  

Amharc Pictiúrtha 3T. 

Cuireann amharc 3T cóimeáilte amharc foriomlán den samhail ar fáil don léitheoir. Is féidir an t-

amharc seo a chur i láthair ar bhileog ina aonar, nó is féidir é a chuimsiú in amhairc ortagrafacha. Tá 

SolidWorks úsáideach chun samhail 3T den dearadh a chruthú sula ndéantar é. 
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Amharc ortagrafach: (Lena n-áirítear Toisí) 

Is léiriúchán iad na líníochtaí oibre seo ar an bpleanáil lena mbeifear in ann an tsamhail a dhéanamh 

laistigh den tréimhse ama atá ar fáil. Ar an gcúis sin, caithfear amhairc éagsúla de gach comhpháirt 

mar aon le huimhreacha na bpáirteanna a chur i láthair. Roghnaítear amhairc iomchuí de gach 

comhpháirt d’fhonn an fhaisnéis riachtanach uile a léiriú. Is é an buntáiste a ghabhann leis an 

dearadh a shamhaltú i SolidWorks ná gur féidir amhairc éagsúla a tháirgeadh ón gcuid 3T den 

samhail. Má dhéantar athruithe ar dhearadh na páirte nuashonrófar na hamhairc seo gan aon ghá le 

hatarraingt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amhairc ortagrafacha de chomhpháirteanna ina sonraítear iontu cruth, méid agus suíomh na bpoll ag 

úsáid teicnící líníochta láimhe agus SolidWorks. 
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Léaráid Ciorcaid Leictreonaigh 

Caithfear an léaráid ciorcaid a úsáidtear sa tsamhail a chur i láthair in éineacht leis na líníochtaí 

oibre. Caithfear na siombailí cearta a úsáid chun gach comhbhall leictreonach a léiriú. Déantar na 

sreanga a nascann na comhbhaill a léiriú trí mheán línte díreacha. 

 

Tá léaráid ciorcaid leictreonaigh an dalta a úsáideadh sa tSamhail de Thrucail Tarrthála (Tionscadal 

Innealtóireachta – Teicneolaíochta: Déantúsaíocht 2011) léirithe anseo thíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léaráid Ciorcaid 

 

Liosta na bPáirteanna 

Caithfear liosta páirteanna a shonraíonn na sonraí seo a leanas a tháirgeadh; 

Uimhir na Páirte, Ainm na Páirte, Ábhar Úsáidte, Toisí Foriomlána agus Cainníocht Riachtanach 

Is féidir liosta na bpáirteanna a tháirgeadh a luaithe agus atá na líníochtaí oibre uile críochnaithe. 

Taispeántar sampla de liosta páirteanna anseo thíos. 

Ba cheart liosta na bpáirteanna a tháirgeadh sula dtosaítear ar an samhail a dhéanamh. 
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Plean Oibre/Próisis Déantúsaíochta 

Plean Oibre 

Ag tús an tionscadail táirgtear plean oibre d’fhonn an úsáid is fearr a bhaint as an am atá ar fáil chun 

an tionscadal a chríochnú. Leagtar síos go leor ama don déantúsaíocht sa phlean seo. Tá sé 

tábhachtach ag an gcéim seo go roinntear an t-am don déantúsaíocht síos i giotaí ama níos lú agus go 

dtugtar am ar leith do gach comhpháirt. Cinnteoidh sé seo go mbeidh obair dáilte ag an dalta do gach 

seachtain agus gach rang. 

D’fhéadfaí é seo a eagrú trí thábla a shonraíonn uimhir sheachtaine agus an obair atá le comhlíonadh. 

D’fhéadfaí é seo a nuashonrú nó go a athrú, nuair is gá, de réir mar atá an tionscadal á dhéantúsú. Tá 

cuid de phlean oibre déantúsaíochta dhalta sonraithe anseo thíos. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuid de phlean oibre um dhéantúsú na samhla. 

Próisis Déantúsaíochta 

Deis atá sa tionscadal don dalta na scileanna praiticiúla a atá forbartha acu le linn a gcuid staidéir san 

Innealtóireacht ag an Dara Leibhéal a chur i láthair. Ba cheart don dalta úsáid a bhaint as na huirlisí 

agus na próisis déantúsaíochta go bhfuil rochtain acu orthu agus go bhfuil siad is mó ar a gcompord 

leo. Ba cheart do dhaltaí raon fairsing scileanna déantúsaíochta binse a léiriú lena n-áirítear marcáil 

amach, sábhadóireacht, lúbadh, tapáil, líomhadh agus snasú. In éineacht leo sin, ba cheart dóibh 

úsáid a bhaint as éagsúlacht fairsing de phróisis mheaisínithe, lena n-áirítear druileáil, obair dheile 

agus lúbadh chun déantúsaíocht a dtionscadal a chríochnú.  

Ba cheart modhanna siúntaithe a mheas go cúramach mar chuid de phleanáil an réitigh 

chríochnaithe. Tá sé tábhachtach go roghnaítear na modhanna siúntaithe cearta do ghnéithe éagsúla 

na samhla. Ba cheart an tionscadal a shiúntú ar bhealach a cheadaíonn rochtain air más gá. 

Is féidir le greamacháin a bheith ina réitigh ghasta ach is minic nach iad is fearr. Ba cheart 

greamacháin a úsáid go cuí agus spáráil a dhéanamh orthu. 

Ba cheart breathnú ó thús an táirgthe ar conas mar a chomhshnaidhmfear an sreangú. Tá sé 

tábhachtach, ar mhaithe le léiriú agus sábháilteacht, go mbíonn an sreangú uile néata agus 

slachtmhar. Tá ceangail chábla úsáideach chun slacht a chur ar shreangú scaoilteach. 
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Beidh sé riachtanach próisis déantúsaíochta éagsúla a 

tháirgeadh do gach páirt. Caithfear na próisis a 

úsáidtear i ndéantúsaíocht na bpáirteanna indibhidiúla 

a bhreacadh agus a mhionsonrú.  

 

D’fhéadfadh sé a bheith úsáideach an obair a 

chomhlíontar, gach lá, a thaifeadadh i ndialann rang-

ar-rang agus an fhaisnéis seo a úsáid nuair atá na 

próisis déantúsaíochta, ar chríochnú na samhla, á gcur i 

láthair. Féadfar an dialann seomra ranga seo a chur i 

láthair freisin in éineacht leis an fóilió. Taispeántar 

sampla de shliocht ó dhialann dhalta ina sonraítear an 

déantúsaíocht a rinneadh i gcuid de sheachtain ar leith. 

 

D’fhéadfaí an Plean Oibre agus na Próisis Déantúsaíochta a thiomsú i dtábla amháin mar atá 

sonraithe anseo thíos. Tá an fhaisnéis níos furasta le léamh nuair a chuirtear i láthair sa chaoi seo í. 

Trí nuashonrú a dhéanamh ar an dialann rang-ar-rang beidh sé i bhfad níos éasca an chuid seo den 

fhóilió a dhéanamh nuair a chríochnófar an déantúsaíocht uile.  
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Ábhair agus Bailchríocha  

Ba cheart ábhair a roghnú go cúramach. Tá sé an-tábhachtach go mbíonn an t-ábhar a roghnaítear 

oiriúnach don chúram a bheidh air. Nuair atá ábhar á roghnú caithfear na pointí seo a leanas a chur 

san áireamh: 

 

1. Cad iad na hábhair atá ar fáil? 

Beidh stoc ábhar ar fáil i gceardlann na scoile. Labhair leis an múinteoir ranga chun a fháil amach 

céard iad na hábhair atá ar fáil agus atá oiriúnach le húsáid. 

2. Cad é an t-ábhar is oiriúnaí? 

Caithfidh an t-ábhar a roghnaítear oibriú gan baol díobhála. Mar shampla, caithfidh bonn an 

tionscadail a bheith láidir go leor chun meáchan na bpáirteanna eile a ghlacadh gan lúbadh, ró-

lúbadh nó briseadh. 

3. Cén tiús ábhair atá ag teastáil uaim? 

Tá ábhair áirithe níos láidre agus níos troime ná ábhair eile. Tá prás níos láidre ná alúmanam ach tá 

sé i bhfad níos troime freisin. Más gá don tionscadal a bheith éadrom, d’fhéadfadh alúmanam tiubh a 

bheith níos oiriúnaí ná prás éadrom. 

4. Conas is féidir liom an t-ábhar seo a shiúntú le páirteanna eile? 

Caithfear roinnt machnaimh a dhéanamh maidir le modhanna siúntaithe nuair atá ábhair á roghnú. 

Srianann ábhair ar leith na próisis siúntaithe a d’fhéadfaí a úsáid m.sh. ní féidir páirteanna 

alúmanaim a shiúntú trí shádráil.   

5. An bhfuil an t-ábhar éasca le hoibriú leis .i. druileáil, lúbadh, líomhadh s.rl.? 

Tá sé níos deacra oibriú le hábhair níos crua. Tógann sé níos mó ama na hábhair sin a ghearradh, a 

líomhadh agus a mhúnlú. Má tá ábhar níos boige oiriúnach ba cheart é a chur san áireamh le 

haghaidh úsáide. 

6. Céard iad na bailchríocha ar féidir liom a chur ar an ábhar? 

Tá teicnící bailchríche iomchuí ann do gach ábhar. Is féidir bailchríoch a chur ar aicrileach trí 

shnasú, agus dá réir ba cheart an dath iomchuí a roghnú ag an tús. Is féidir bailchríoch a chur ar 

alúmanam trí shnasú nó trí phéinteáil ach ar a shon sin níl sé cuí miotail mhaisiúla, cosúil le prás, a 

phéinteáil.  

7. Conas a fhéachfaidh an t-ábhar seo in éineacht leis na hábhair eile atá roghnaithe agam? 

Tar éis na hábhair uile a roghnú tá sé tábhachtach a mheas conas mar a fhéachfaidh na dathanna 

indibhidiúla i dteannta a chéile. B’fhéidir go mbeadh ort athmhachnamh a dhéanamh ar do rogha 

ábhair/dathanna, i ndáil le páirteanna áirithe, d’fhonn cuma foriomlán an tionscadail a fheabhsú.  
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Bailchríoch 

Tá bailchríoch agus cur i láthair an tionscadail thar a bheith tábhachtach. Braitheann bailchríoch an 

tionscadail ar na hábhair a úsáideadh. “Is féidir le bailchríocha d’ardchaighdeán feabhas suntasach 

a chur ar chuma na gcomhpháirteanna chomh maith le cuidiú le cur i láthair iomlán an déantúsáin 

chríochnaithe.”(Tuarascáil an Phríomh-Scrúdaitheora: Coimisiún na Scrúduithe Stáit, 2011). 

 

Tá sé an-tábhachtach go gcuirtear am i leataobh le haghaidh bailchríche mar chuid den phlean oibre. 

Go ginearálta ba cheart go mbeadh na páirteanna uile; 

 saor ó chúinní géara 

 líofa go mín leis na burraí uile bainte astu 

 glanta agus ullmhaithe le haghaidh snasú 

 snasta go lonrach 

 

Is féidir brat péinte cosanta, nó laicear geal a chur ar mhiotail d’fhonn smálú ina dhiaidh sin a 

sheachaint. D’fhéadfadh bratú dipe plaistí a bheith ina rogha freisin. Ba cheart scriúnna a ghearradh 

go fad cuí. Ba cheart don sreangú a bheith néata agus slachtmhar. 

 

Caithfear na hábhair agus na bailchríocha a shonrú san fhóilió. Is féidir iad sin a chur i láthair i 

bhfoirm tábla mar a léirítear anseo thíos; 
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Tástáil & Measúnú 

 

Tástáil 

 

Tar éis an déantúsú, an chóimeáil agus an sreangú a chríochnú is í tástáil an tionscadail an chéad 

chéim eile chun a fháil amach cé chomh maith a oibríonn sé.  

Ní mór do na tástálacha a roghnaítear a dhearbhú cibé acu an gcomhlíonann an tionscadal na 

riachtanais a aithníodh ag an tús.  

Caithfear cur síos a dhéanamh ar na tástálacha a úsáideadh mar aon leis na torthaí a tháinig astu.  

 

Tá sampla de chur síos dhalta ar cheann de na tástálacha a comhlíonadh don mheicníocht tiomána 

den Trucail Tarrthála (Tionscadal Innealtóireachta – Teicneolaíochta: Déantúsaíocht, 2010) 

sonraithe anseo thíos. 

 

“Nuair a chríochnaigh mé mo thionscadal thástáil mé é lena fháil amach an raibh sé in ann tiomáint 

ar an talamh. Cheangail mé an ceallra den fháiscín ceallra agus chuir mé an lasc ar siúl. Chas an 

mótar agus chas na rothaí tosaigh timpeall. Nuair a chuir mé ar an talamh é ní raibh sé in ann 

gluaiseacht toisc go raibh sé róthrom. Dá mbeadh ábhair níos éadroime nó mótar níos láidre 

úsáidte agam d’oibreodh sé i bhfad níos fearr.”  

 

Ba cheart tástálacha dá leithéid a úsáid chun riachtanais eile an tionscadail a thástáil. 

 

Meastóireacht 

 

Cuireann meastóireacht deis ar fáil chun féachaint ar an bpróiseas pleanála agus ar an tionscadal 

críochnaithe. Ba cheart gnéithe rathúla a aithint chomh maith le réimsí ina bhfuil gá le feabhsuithe.  

 

D’fhéadfaí na pointí seo a leanas a úsáid mar threoir do mheastóireacht iomlán: 

 Cé chomh maith agus a chomhlíonann an tsamhail an choimre bunaithe ar na tástálacha a 

comhlíonadh 

 Cé chomh maith a oibríonn an tsamhail 

 Rogha na n-ábhar agus na mbailchríoch 

 Na próisis déantúsaíochta a úsáideadh 

 Conas mar a cóimeáladh an tionscadal 

 Cé chomh sábháilte atá an tsamhail 

 Caighdeán oibre agus cur i láthair na samhla 
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Tá sampla de mheastóireacht dhalta ar mheicníocht ardaithe na samhla don Trucail Tarrthála 

(Tionscadal Innealtóireachta - Teicneolaíochta: Dearadh 2010) sonraithe lastall. 

 

“Táim an-sásta leis an ngéag ardaithe ar cúl. Oibríonn an t-unlas go maith nuair a bhíonn 

gluaisteán bréagáin ceangailte de. Tá an crúca práis trom agus tá dea-chuma air leis an bpéint 

spraeála dubh ar an gcorp. Tá sé éasca an hanla a chasadh agus fáisceann an sreang timpeall ar an 

ulóg gan dua. Dá mbeadh sé seo á dhéanamh arís agam dhruileálfainn poill agus cheanglóinn den 

chorp é ag úsáid scriúnna agus cnónna in ionad gliú. Sa tslí sin bheinn in ann é a bhaint as a chéile 

chomh maith dá mbeadh orm é sin a dhéanamh.” 

 

Ba cheart meastóireacht dá leithéid a chomhlíonadh do riachtanais eile an tionscadail. 

 

Aguisíní 

Is féidir aguisíní a chuimsiú chun faisnéis ábhartha eile a chur i láthair m.sh. grianghraif den 

déantúsán críochnaithe.  
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