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Mata Mótarfheithiclí

Chonaic muid cheana go gcaithfidh tú fanacht go 
dtí go mbíonn tú 17 mbliana d’aois sula dtig leat 
an teist tiomána a dhéanamh, ach go fiú má éiríonn 
leat do cheadúnas a fháil, ní chiallaíonn sé sin go 
mbeidh tú in ann bheith amuigh ag tiomáint ar na 
bóithre láithreach: bheadh fadhb bheag amháin ann 
- bheadh ort feithicil a bheith agat!

An chuid is mó de na 
daoine óga, ní bhíonn 
siad ábalta dul amach 
agus carr nó feithicil eile 
a cheannach dóibh féin. 

Bheadh orthu an t-airgead a shábháil. Go fiú má 
cheannaíonn tuismitheoirí nó daoine eile an fheithicil 
dóibh, bíonn airgead go fóill i gceist le feithicil a 
choinneáil ar an bhóthar.

Mar sin de, sa rannán seo, tabharfaidh muid 
spléachadh ar na costais a bhíonn i gceist le feithicil 
a cheannach agus a choinneáil ar an bhóthar.
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Carr a cheannach
Bíonn go leor roghanna nó rudaí le socrú agat nuair 
a théann tú le carr a cheannach.

•	 Ar dtús, an gceannaíonn tú carr nua nó carr 
athláimhe?

•	 An dtéann tú chuig déileálaí carranna (chuig 
garáiste) leis an charr a fháil nó an gceannaíonn tú 
ó dhuine príobháideach é?

•	 An gceannaíonn tú an carr glan nó an bhfaigheann 
tú iasacht nó creidmheas de chineál éigin?

Bíonn na cinntí seo uilig tábhachtach.

Tugtar déileálaí 
carranna ar 
dhuine a dhíolann 
carranna
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Glacann daoine leis go mbíonn sé rud beag níos 
daoire carr a fháil ó dhéileálaí carranna ná mar a 
bhíonn sé carr a fháil ó dhuine príobháideach ach 
faigheann tú baránta, de ghnáth, ón déileálaí.

Má cheannaíonn tú carr úrnua, gheobhaidh tú 
baránta 4 bliana, de ghnáth. Ciallaíonn sé sin go dtig 
leat an carr a thabhairt ar ais chuig an déileálaí taobh 
istigh den am seo má bhíonn fadhbanna ar bith leis 
agus go ndeiseoidh an déileálaí é. Ní chlúdaíonn sé 
seo damáiste ar bith a dhéanann tú féin nó fadhbanna 
ar bith a tharlaíonn mar gheall ar ‘chaitheamh agus 
cuimilt’.

Ní fhaigheann tú baránta chomh fada céanna i gcás 

Ciallaíonn baránta go ndeiseoidh an déalálaí an carr má tá rud ar bith cearr
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carranna athláimhe ach ba cheart duit ar a laghad 
baránta 6 mhí a iarraidh.
Ní bhíonn aon bharánta ann nuair a cheannaíonn 
tú an carr ó dhuine príobháideach. Ní bhíonn aon 
teacht aniar agat má bhíonn fadhbanna ar bith 
agat i ndiaidh duit an carr a cheannach nó tá sé 
d’fhreagracht ortsa a chinntiú go bhfuil tú sásta leis 
an charr sula dtugann tú an t-airgead don duine eile.

Rud eile atá 
maith faoi charr 
a cheannach 
ó dhéileálaí 
ná, má tá 
seancharr agat 
cheana féin, 
go mbíonn 
tú ábalta an 

seancharr a thrádáil isteach in éadan an chairr nua. 
Go bunúsach, ceannaíonn an déileálaí an seancharr 
uait ach in áit an t-airgead a thabhairt duitse, baineann 
sé an praghas atá socraithe agaibh de phraghas an 
chairr nua.

Ní bhfaighidh tú baránta ó dhuine príobháideach, 
mar sin, déan cinnte de go bhfuil an carr i gceart sula 
gceannaíonn tú é.
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Má cheannaíonn tú feithicil, ó dhéileálaí carranna nó 
ó dhuine aonair, déan cinnte de go bhfaigheann tú 
an leabhar cánach. 
I bhfírinne, ní leabhar é seo. Is foirm é - an fhoirm V5. 
Tugann sé seo sonraí duit maidir leis na 
húinéirí eile a raibh an fheithicil sin acu 
romhatsa. Ba cheart duit ceist a chur fosta 
maidir le MOT an chairr. An bhfuil 
teastas MOT ag an charr agus má 
tá, cá huair a rithfidh sé amach. Ní 
bheidh cead agat an carr a thiomáint 
ar an bhóthar mura bhfuil teastas 
bailí MOT aige.

Is rud mór é carr a cheannach, bealach amháin nó 
bealach eile agus ba cheart duit bheith cinnte go 
bhfuil tú lán sásta sula dtugann tú airgead ar bith 
ar láimh do dhuine ar bith. Má tá aithne agat ar 
mheicneoir, bíonn sé ina smaoineamh maith barúil 
an mheicneora a iarraidh fosta.

Mura bhfuil teastas 
MOT ag an charr, ní 
bheidh cead agat é 
a thiomáint ar an 
bhóthar.
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Costais na tiomána
Nuair a smaoinímid faoi na costais a bhaineann le 
gluaisteán a bheith agat, thig linn iad a roinnt ina 
gceithre rannóg:

i. Costais cheannaigh
 An méid a dhíolann tú as an fheithicil agus an  
 dóigh a ndíolann tú aisti

ii. Costais riaracháin
 Costais a bhaineann leis na cáipéisí dlí atá   
 de dhíth sula mbíonn cead ag tiománaí dul  
 amach ar an bhóthar.

iii. Costais reáchtála
 An méid a chosnaíonn sé feithicil a choinneáil  
 ar an bhóthar.

iv. Costais bhreise
 Costais eile a ndéanann tiománaithe dearmad  
 orthu go minic.
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Costais Cheannaigh

An dóigh is saoire le carr a cheannach ná an t-airgead 
a shábháil agus a chruinniú thar thréimhse ama – an 
t-aon fhadhb ná go mbíonn ort foighne a bheith ort 
agus fanacht go mbíonn an t-airgead agat. Ní bhíonn 
gach duine ag iarraidh seo a dhéanamh, nó ábalta 
seo a dhéanamh. Mar sin de, an rud a dhéanann go 
leor daoine ná iasacht a fháil le carr a cheannach.

Tá go leor bealaí difriúla le hairgead a fháil ar iasacht 
ach ní thugann duine ar bith iasachtaí duit saor in 
aisce.

Thig leat an t-airgead 
a fháil ón chomhar 
creidmheasa nó banc 
s'agat nó, in amanna, 
oibríonn déileálaithe 
carranna le comhlachtaí 
príobháideacha a thugann 
iasachtaí duit.

Ní thabharfaidh duine ar bith iasacht saor 
in aisce duit. Beidh ort níos mó a íoc ar ais 
ná mar a fuair tú. Tugtar ‘ús’ ar an airgead 
breise seo atá le híoc ar ais.
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Bíonn i gcónaí ús le híoc ar iasachtaí a fhaigheann tú.
De ghnáth, tugtar APR ar an ús a dhíolann tú ar 
iasachtaí. Is acrainm Béarla é seo a sheasann don  ráta 
céatadánach bliantúil nó Annual Percentage Rate
d’ús a chaithfidh tú a íoc. Bíonn ort íocaíochtaí a 
dhéanamh gach mí.
De ghnáth, bíonn an APR níos airde má théann tú 
chuig na comhlachtaí príobháideacha airgeadais 
ach bíonn sé níos fusa iasacht a fháil uathu sin ná 
mar a bhíonn sé iasacht a fháil ó bhanc. Bíonn córas 
iasachtaí i bhfeidhm ag na comhlachtaí seo a dtugtar 
‘fruilcheannach’ air, nó hire purchase i mBéarla.

De ghnáth, caithfidh tú íocaíocht thosaigh aon-uaire 
a dhéanamh leis an chomhlacht fruilcheannaigh 
agus ansin, íocaíochtaí eile gach mí.

Má smaoinímid ar na focail ‘fruiligh’ agus ‘ceannaigh’ 
- ciallaíonn fruiligh rud éigin a fháil ar cíos, agus ansin 
ceannaíonn tú é (hire purchase i mBéarla). Bhuel, go 
mion minic, na híocaíochtaí a dhéanann tú gach 
mí - níl ansin ach íocaíochtaí cíosa - leis an fheithicil 
a choinneáil. Ach ní leat an fheithicil go dtí go 
ndéanann tú an íocaíocht dheireanach - ar íocaíocht 
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mhór í cuid mhaith den am. Tugann go leor daoine an 
fheithicil ar ais i ndiaidh dóibh an íocaíocht thosaigh 
agus na híocaíochtaí míosúla uilig a dhéanamh agus 
ní bhíonn rud ar bith acu ag an deireadh, cionn 
is nach mbíonn an t-airgead acu leis an íocaíocht 
dheireanach a dhéanamh.

Ar a laghad, má fhaigheann tú iasacht ón bhanc, 
is leat an carr ag deireadh thréimhse na hiasachta 
agus ní bhíonn aon íocaíocht thosaigh nó íocaíocht 
dheireanach ann. Bíonn na híocaíochtaí uilig cothrom 
lena chéile agus spréite amach thar thréimhse 3 
bliana, 5 bliana nó go fiú 7 mbliana in amanna. Ar 
ndóigh, socraíonn tú tréimhse na hiasachta leis an 
bhanc roimh ré.
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Má smaoinímid ar an APR arís, fágann sé seo, má 
ghlacann tú iasacht, go ndíolfaidh tú ar ais níos mó 
ná an iasacht a fuair tú nó caithfidh tú an iasacht a 
dhíol ar ais agus ansin caithfidh tú an t-ús a dhíol ar 
ais ar a barr sin. Beidh sé seo amhlaidh le comhlacht 
fruilcheannaigh agus le banc.

Is féidir níos mó eolais a fháil anseo: http://www.
which.co.uk/reviews/cars/article/car-finance-
explained 

http://www.which.co.uk/reviews/cars/article/car-finance-explained
http://www.which.co.uk/reviews/cars/article/car-finance-explained
http://www.which.co.uk/reviews/cars/article/car-finance-explained
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Costais Riaracháin

Seo na costais a bhaineann le cúrsaí dlí agus leis na 
rudaí uilig a bhíonn de dhíth ort le feithicil a thiomáint 
go dleathach ar na bóithre.

De ghnáth, is é an t-árachas an costas is costasaí acu 
seo uilig. Caithfidh tú teastas árachais a bheith agat 
agus bíonn ort an t-árachas a athnuachan achan 
bhliain.

Ar ndóigh, más mian leat bheith amuigh ag tiomáint 
ar an bhóthar, caithfidh tú an teist tiomána a 
dhéanamh agus cosnaíonn sé sin airgead. 

Níl cead agat tiomáint gan árachas. Clúdaíonn an t-árachas cuid den 
chostas má bhíonn timpiste agat.
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Seo a leanas an costas a bhaineann leis an teist 
tiomána i dtuaisceart na hÉireann, tráth scríofa an 
leabhráin seo (2016):

Cineál Teiste Praghas

Teist teorice:
     (carr agus gluaisrothair) £23

Teist phraiticiúil cairr: 
     (gnáthlaethanta na seachtaine): 
     (tráthnóna agus deirí seachtaine): 

£45
£62.50

Teist ionramhála gluaisrothair:
 (gnáthlaethanta na seachtaine): 
 (tráthnóna agus deirí seachtaine):

£31
£43

Teist phraiticiúil gluaisrothair/móipéide:
 (gnáthlaethanta na seachtaine): 
 (tráthnóna agus deirí seachtaine):

£58
£71
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Foghlaim na tiomána

Sula ndéanann tú an teist, caithfidh tú ceachtanna 
tiomána a fháil agus má fhaigheann tú ceachtanna 
le teagascóir cháilithe, cosnaíonn sé suas le £30 
in aghaidh gach uair an chloig. Ar a bharr sin, go 
minic, déanann daoine an teist tiomána i gcarr an 
teagascóra féin agus caithfidh tú an carr a fháil ar 
cíos lena dhéanamh seo - costas eile!

Mar sin de, is próiseas costasach é an teist tiomána a 
fháil.

Más mian leat ceadúnas 
a fháil le gluaisrothar a 
thiomáint, caithfidh tú an 
teist ionramhála a dhéanamh 
(déanann tú seo ag an ionad 
tástála - lena chruthú go 
dtig leat an gluaisrothar a 
láimhseáil) agus ansin an 
teist phraiticiúil amuigh ar an 
bhóthar.
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An fheithicil a choinneáil ar an bhóthar

Leis an fheithicil a choinneáil 
ar an bhóthar, caithfidh tú 
cáin bóthair a dhíol. Oibrítear 
an cháin bóthair amach ag 
brath ar mhéid an innill atá 
san fheithicil agus an méid 
de gháis dhochracha a 
chuireann an t-inneall amach 
(gáis a dhéanann dochar don 
timpeallacht). Mar sin de, 
beidh níos lú cánach le díol agat má cheannaíonn 
tú carr atá níos eacnamúla agus a dhéanann níos lú 
dochair don timpeallacht.

Mura mbíonn an fheithicil atá tú a thiomáint sábháilte, 
ní hamháin gur contúirt é seo duit féin, cuireann sé 
úsáideoirí bóthair eile i gcontúirt fosta. Sin an fáth a 
gcaithfidh gach feithicil atá níos sine ná 4 bliana d’aois 
teastas MOT a bheith aici. Le teastas MOT a fháil, 
déantar tástáil ar an fheithicil lena chinntiú go bhfuil 
gach cuid di ag feidhmiú mar is ceart agus go bhfuil 
sí sábháilte go leor le bheith amuigh ar an bhóthar. 

Seandiosca cánach - ní chaithfidh 
tú seo a chur ar taispeáint níos mó
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Tráth scríofa an leabhráin seo 
(2016), cosnaíonn sé £30.50 
tástáil MOT a dhéanamh ar 
charr agus £22 tástáil MOT a 
dhéanamh ar ghluaisrothar. 
Níl san áireamh sna figiúirí 
seo an méid a chaithfidh tú a 
dhíol le meicneoir nó garáiste 
leis an fheithicil a dhéanamh 
réidh don tástáil.

Rud eile nach gcuireann daoine san áireamh nuair a 
cheannaíonn siad feithicil ná an dímheas a tharlaíonn 
i dtaca le luach na feithicle. Tá sé seo níos measa i gcás 
feithiclí níos úire. Chomh luath is a thiomáineann 
tú amach as an gharáiste i ndiaidh duit carr nua a 
cheannach, tá luach na feithicle i ndiaidh laghdú go 
mór. An carr ar thug tú £10,000 punt air, ní fiú an méid 
céanna é i ndiaidh cúpla bliain. Is dímheas a thugtar 
air seo, agus, ar dhóigh, is caillteanas airgid é duitse.

Seandiosca MOT - ní chaithfidh tú 
seo a chur ar taispeáint níos mó 
ach an oiread
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Costais Reáchtála

Is dócha gurb é costas an bhreosla an costas is mó a 
bhíonn le híoc ag tiománaithe. Braitheann an méid 
a dhíolfaidh tú as breosla thar bhliain ar an chineál 
feithicle a thiomáineann tú ná bíonn feithiclí áirithe 
níos eacnamúla ná a chéile.

Costas eile a bhíonn le híoc ná costais chothabhála. 
Ciallaíonn ’cothabháil’ an fheithicil a choinneáil ag 
obair. Moltar go láidir do thiománaithe an fheithicil a 
sheirbhísiú go rialta. Seo nuair a dhéanann tú scrúdú 
beag ar gach cuid den fheithicil lena fheiceáil an gá 
duit rud ar bith a athrú - na coscáin, na boinn nó na 
cuimilteoirí, mar shampla. Athraíonn tú an ola agus 
na scagairí ola agus scagairí breosla chomh maith. 

Ceann de na gearáin 
is mó a bhíonn ag 
tiománaithe ná 
praghas an bhreosla
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Moltar seirbhísiú a dhéanamh ar d’fheithicil gach 
10,000 míle. Má choinníonn tú súil mhaith ar d’fheithicil, 
is lú seans go dtabharfaidh sí fadhbanna duit agus, 
mar sin de, is lú an t-airgead a bheas le caitheamh 

agat ar an fheithicil 
san fhadtréimhse. Tá 
daoine ann atá ábalta 
bunseiceálacha agus 
seirbhísiú bunúsach a 
dhéanamh ar an fheithicil 
leo féin agus sábhálann 
sé seo a lán airgid orthu 
nó ní bhíonn orthu 
meicneoir a dhíol.

Costais bhreise
Is costais iad seo a bhaineann le feithicil a bheith agat 
nach smaoiníonn daoine orthu go rómhinic. Mar 
shampla, má chónaíonn tú i gcathair nó i mbaile mór, 
b'fhéidir go mbeadh ort airgead a íoc as páirceáil ar 
bhonn rialta.
Mura gcloíonn tú go maith le rialacha an bhóthair 
agus le rialacha páirceála, b'fhéidir go mbeadh 

Moltar seirbhísiú a dhéanamh ar 
fheithicil gach 10,000 míle
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fíneálacha le híoc agat, má théann tú róghasta, mar 
shampla.
Más tiománaí gluaisrothair thú, bíonn go leor costas 
eile le híoc agat, nach mbeadh le híoc ag tiománaí 
cairr nó caithfidh tú éadaí sábháilteachta a cheannach 
agus clogad a cheannach fosta.

Ceisteanna
1. Mínigh cad é a chiallaíonn ‘fruilcheannach’
2. Mínigh cad é an rud APR.
3. Cad é a chiallaíonn dímheas
4. Déan cur síos ar na costais riaracháin a bhíonn  
 le híoc ag tiománaithe.
5. Déan cur síos ar na costais reáchtála a bhíonn  
 le híoc ag tiománaithe.
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Treoirlínte le feithicil a cheannach

•	 Ná ceannaigh an chéad rud a fheiceann tú. Amharc 
ar líne agus amharc sna nuachtáin agus cuir 
feithiclí comhchosúla i gcomparáid lena chéile.

•	 Glac duine a bhfuil eolas aige nó aici ar charranna 
nó duine a bhfuil taithí aige/aici ar charranna a 
cheannach leat - is fiú i gcónaí an dara barúil a 
fháil.

•	 Déan cinnte go bhfeiceann tú an fheithicil faoi 
sholas an lae.

•	 Déan cinnte de go bhfuil leabhar cánach (an fhoirm 
V5) ag teacht leis an fheithicil agus scrúdaigh líon 
na n-úinéirí eile a bhí ann. Seiceáil an bhfuil teastas 
MOT ann agus mura bhfuil, cén fáth.

•	 Amharc ar an mhéid mílte atá déanta ag an 
fheithicil agus an bhfuil sé seo ag teacht leis an 
mhéid mílte atá luaite ar an teastas MOT agus sa 
leabhar seirbhísithe.

Amharc ar inneall an 
chairr – tabhair duine 
leat a bhfuil eolas éigin 
aige nó aici ar innill!
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•	 Amharc ar chabhalra an chairr (an taobh amuigh 
den charr) an bhfuil poill, loig nó meirg áit ar bith. 

•	 Tosaigh an fheithicil agus tiomáin í le go bhfeicfidh 
tú an bhfuil na giaranna, agus an córas leictreach 
uilig ag obair.

•	 Amharc isteach faoin bhoinéad lena fheiceáil an 
bhfuil cuma ghlan ar an inneall agus nach bhfuil 
fianaise ar bith de sceitheadh ola ann.

•	 Amharc thíos faoin fheithicil fosta ar eagla go 
mbeadh meirg nó ligean ola nó uisce áit ar bith.

•	 Déan cinnte de go bhfuil na criosanna sábhála 
uilig ag obair agus go bhfuil bail mhaith ar an 
fheithicil go ginearálta.

•	 Cuir neart ceisteanna agus déan iarracht an 
praghas is fearr is féidir a fháil.

Déan cinnte de go 
bhfuil cabhalra 
an chairr maith go 
leor - nach bhfuil 
meirg nó poill áit 
ar bith
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Na costais a ríomh

Tá cleasa agus dóigheanna ann le costais tiomána a 
choinneáil íseal. Bheadh iontas ort an méid airgid is 
féidir a choigilt má chloíonn tú leis na treoirlínte seo 
a leanas:

•	 Déan iarracht gan cuid mhór turas gairid a 
dhéanamh.

•	 Tiomáin go cúramach, ná luasghéaraigh go 
tobann nó úsáideann sé sin a lán breosla agus 
déan iarracht gan bheith ag stopadh go tobann 
nó ídíonn sé sin na boinn níos gasta.

•	 Déan iarracht gan an t-aerchóiriú a úsáid ach 
nuair is gá nó méadaíonn sé seo an méid breosla a 
úsáidtear de 10%.

•	 Déan cinnte go bhfuil an brú ceart aeir istigh sna 
boinn nó cuireann sé le húsáid breosla má tá na 
boinn róbhog.

•	 Má úsáideann tú giaranna níos airde agus má 
chloíonn tú leis na teorainneacha luais, úsáidfidh 
tú níos lú breosla.

Nuair a smaoiníonn daoine faoin mhéid breosla a 
úsáideann feithiclí, is minic a labhraíonn siad faoi 
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‘mílte in aghaidh an ghalúin’. Seo an méid mílte a 
dhéanann an fheithicil ar ghalún amháin breosla.

Is ionann galún amháin agus 4.55 lítear. Is fiú go 
mór ceist a chur faoi ráta ídithe breosla na feithicle 
sula gceannaíonn tú í.

Má thiomáineann tú an fheithicil go cúramach agus 
má chloíonn tú leis an teorainn luais i rith an ama, ní 
hamháin go laghdóidh tú go mór ar ídiú breosla na 
feithicle, mairfidh na codanna difriúla den fheithicil 
níos faide fosta agus ní bheidh na costais chothabhála 
chomh hard sin.

Bíonn praghas 
an bhreosla ag 
ardú i gcónaí 
agus bíonn 
tiománaithe 
agus déantóirí 
carranna i 
gcónaí ag 
smaoineamh 
ar 
dhóigheanna 
le bheith níos 
éifeachtúla ó 
thaobh breosla 
de.
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Graif taistil

Agus muid ag iarraidh meánluas agus fad agus ídiú 
breosla a oibriú amach, cuidíonn graif taistil go mór 
linn.
Tugann graif taistil eolas dúinn maidir leis an fhad a 
thaistealaíonn daoine agus an méid ama a thógann 
sé orthu an fad sin a thaistil.

Amharc ar an sampla seo a leanas:

Fa
d 

(k
m

)

An t-am den lá

am meán lae

Graf taistil a léiríonn an turas a rinne rothaí i lá amháin

pm



An tÁisaonad

24

a)  Cén t-am ar fhág an rothaí an baile?
b)  Cén t-am ar bhain an rothaí an teach amach  
 arís?
c)  Cé chomh fada ar shiúl ón bhaile is a bhí sé ar  
 a 11 am?
d)  Cé chomh fada ar shiúl ón bhaile is a bhí sé ar  
 a 2 pm?
e)  Cé chomh fada ar shiúl ón bhaile is a bhí sé ar  
 a 3 pm?
f)  Cé chomh fada ar shiúl ón bhaile is a bhí sé ar  
 a 5 pm?
g)  Cé na huaireanta a stad sé faoi choinne sosa?
h)  Oibrigh amach an luas a bhí aige idir
  i) 8am agus 9am
  ii) 12pm agus 2pm
  iii) 3pm agus 5pm
i)  Idir cén dá am ba ghasta a raibh an rothaí ag  
 taisteal?
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Coimhéad an costas!
Léigh agus pléigh na ceisteanna samplacha seo agus 
tabhair aird ar an dóigh ar oibríodh amach iad.

CEISTEANNA SAMPLACHA
CEIST 1

a) Cad é costas iomlán na feithicle seo?

b) Ceannaíonn tú an carr seo ar cairde thar thréimhse 
de 36 mhí. Tá éarlais de 20% le díol roimh ré agus tá 
ús 15% per annum (in aghaidh na bliana) le híoc. Glac 
leis go n-íocann tú an t-ús ar fad ag an tús. Cá mhéad 
atá le díol agat gach mí as an charr?

Tá carr den déantús Peugot 107, fógartha san 
iris Autotrader agus praghas £5799 luaite leis. Ar 
a bharr sin, tá táille slánaíochta* de £51 le díol 
fosta, táille bhreise de £40 as an uimhirphláta 
agus is £110 atá le híoc as an cháin bhóthair ar 
feadh bliana.
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Má cheannaíonn tú rud 
ar cairde, ciallaíonn sé go 
bhfaigheann tú an rud ar 
dtús agus go ndíolann tú 
as tamall ina dhiaidh ach 
bíonn ort níos mó a íoc ná 
an bunphraghas a bhí air.

*Táille slánaíochta
Is ionann táille slánaíochta agus táille bhreise a dhíolann tú le 
go dtig seiceálacha dlíthiúla a dhéanamh lena chinntiú, mar 
shampla, nach feithicil ghoidte atá tú a cheannach agus go 
bhfuil uimhir fonnaidh (an uimhir speisialta atá gach carr) na 
feithicle ag teacht leis an uimhir fonnaidh atá scríofa sa leabhar 
cánach agus mar sin de.

Ciallaíonn éarlais airgead 
beag a chuireann tú síos 
ar dtús, lena chinntiú go 
bhfaighidh tú an rud atá tú 
ag iarraidh a cheannach. 
Íocann tú an chuid eile ina 
dhiaidh.

Nuair a cheannaíonn tú rud ar cairde, bíonn an bunphraghas le 
híoc agat agus ansin bíonn ús le híoc ar a bharr sin. Is ionann ús 
agus céatadán den bhunphraghas. Is gnách go mbíonn ort méid 
áirithe úis a dhíol ar an mhéid den bhunphraghas atá fágtha 
gach bliain.
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FREAGRA 1

a. 
Costas na feithicle = £5799 + £51 + £40 + £110 = £6000

b. 
 Éarlais = 20% de chostas na feithicle =              

     = £1200

 Gearrfar ús ar chostas na feithicle lúide an éarlais 
 (atá íoctha cheana) = £6000 – £1200 = £4800

       Ús sa bhliain = 15% de £4800  =               = £720

 Ús iomlán thar 3 bliana = £720 x 3 = £2160

 Costas iomlán le híoc = £4800 + £2160 = £6960
          (ús san áireamh)

 Costas sa mhí = 
 Costas iomlán atá go fóill le híoc ÷ 36 mhí =
  (ús san áireamh)

   £6960 ÷ 36 = £193.33

  

£6000 x 20
100

£4800 x 15
100
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CEIST 2

Tá £15500 ar charr. Má dhíolann tú le 
hairgead tirim nó má cheannaíonn tú an carr 
glan, gheobhaidh tú lacáiste de 10% agus 
gheobhaidh tú £1000 ar ais mar ‘aisairgead’.

Ar an drochuair, níl £15000 agat! Caithfidh tú an 
carr a cheannach ar cairde.

Socraíonn tú go gcuirfidh tú síos éarlais de 20% 
de luach iomlán an chairr agus go n-íocfaidh tú 
36 íocaíocht mhíosúil de £395.

Cá mhéad sa bhreis a bheas le híoc agat má 
cheannaíonn tú an carr ar an dóigh seo?
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FREAGRA 2
 
 
 Lacáiste = 10% de £15500 = £1550              

 Costas airgid thirim = bunchostas – lacáiste – aisairgead
 £15500 – £1550 – £1000 = £12950 

 Éarlais = 20% den bhunchostas =                  = £3100
 
 Costas iomlán na n-íocaíochtaí míosúla = 
   36 x £395 = £14,220 

 Costas iomlán má cheannaíonn tú an carr ar cairde =       
  éarlais + íocaíochtaí míosúla=
       £3100 + £14,220 = £17,320
 
 Difear idir praghas ar cairde agus 
 praghas airgid thirim =

 £17,320 – £12,950 =  £4370
 
   

£15500 x 20
100
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CEIST 3

Tá £22,145 ar Vauxhall Vectra 1.7 HDi úr.

a) Cad é an luach a bheas air i ndiaidh bliain 
amháin má chailleann sé 20% dá luach sa chéad 
12 mhí?

b) Ríomh an dímheas céatadáin i ndiaidh 3 
bliana má thiteann a luach go dtí £13,287, thar 
an tréimhse sin.

Carr Vauxhall úr
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FREAGRA 3

a) 
 Caillteanas sa chéad 12 mhí = 20% den chostas

 =       = £4429

 Luach i ndiaidh bliana
 = costas – caillteanas = £22145 – £4429 = £17716

b)
 Luach laghdaithe =     x100

 =   x 100 = 60%

 Más ionann an bunphraghas agus 100%,
 Is ionann an luach laghdaithe agus 60%.

 Mar sin, dímheas céatadáin = 100% – 60% = 40%

£22145 x 20
100

luach i ndiaidh 3 bliana
bunphraghas

13287
22145
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Ceisteanna

1. Tá £27000 ar Audi TT úr. Tá uimhirphláta 
phearsantaithe dar costas £75 ordaithe agat agus 
tacar de rothaí cóimhiotail ar £450. Cuirfidh tú síos 
éarlais de £5000 agus díolfaidh tú an chuid eile thar 
5 bliana.

a) Cad é costas iomlán na feithicle?
b) Ríomh an íocaíocht atá le híoc agat gach mí.

2. Chonaic tú Renault Megane ar líne. Tá £7000 air. Tá 
táille shlánaíochta de £67 le díol agus cáin bhóthair 
de £185.00 thar 12 mhí.

a) Cad é costas iomlán na feithicle?
b) Ríomh an íocaíocht atá le déanamh gach mí, thar 
60 mí, má tá éarlais 30% le híoc agus má ghearrtar 
ús de 17.5% ort.
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3. Thaistil tiománaí faoi mheánluas de 56 míle san 
uair ar feadh 3 uair an chloig.

a) Cá fhad a thaistil an fheithicil?
b) Thaistil tiománaí faoi mheánluas de 50 míle san 
uair ar feadh 2 uair an chloig agus ansin thóg sé 3 
uair an chloig air an 60 míle deireanach a dhéanamh.
 i) Cén fad san iomlán a thaistil an tiománaí?
 ii) Cad é an meánluas don turas ar fad?

4. I gcóras fuaraithe an chairr, caithfidh tú cóimheas 
1:4 oibreán frithreo le huisce a bheith agat. Má 
chuireann tú 0.5 lítear d’oibreán frithreo isteach, cá 
mhéad uisce a chaithfidh tú a chur isteach?

Coinníonn oibreán frithreo 
an t-inneall saor ó oighear. 
Meascann tú le huisce é agus 
cuireann tú isteach in umar 
speisialta san inneall.

Úsáideann an t-inneall an 
meascán seo leis an inneall a 
choinneáil ó bheith ag éirí ró-
the nuair a bhíonn an t-inneall 
ar obair.
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Teicneolaíocht sna Gluaisteáin

Tá a lán cineálacha difriúla carranna ann agus iad 
uilig ar chruthanna difriúla, ach tá cuid mhaith rudaí 
i gcoitinne acu fosta. Oibríonn inneall gach cairr, a 
bheag nó a mhór, ar an dóigh chéanna agus rinneadh  
gach cineál cairr a dhearadh leis an tiománaí agus na 
paisinéirí a choinneáil chomh sábháilte agus is féidir.
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Tá cabhail ag gach carr agus tá fonnadh ag gach carr. 

Thiocfadh leat a rá go bhfuil cabhail an chairr cosúil 
le craiceann nó sliogán an chairr, coinníonn sé gach 
rud le chéile agus sin an rud a fheicimid agus a 
aithníonn muid. Caithfidh cabhail an chairr na córais 
uilig taobh istigh den charr a chosaint ar an aimsir 
agus, ní hamháin go gcaithfidh sí paisinéirí an chairr 
a choinneáil tirim compordach agus a chosaint ar 
an aimsir, caithfidh sí iad a chosaint nuair a bhíonn 
timpiste ann fosta. Mar shampla, tá barraí cosanta 
taobhthuairte taobh istigh de dhoirse an chairr leis 
na paisinéirí a chosaint sa chás go mbuailfeadh rud 
éigin an doras.

Cabhail an chairr an rud a fheiceann tú nuair a amharcann tú ar an charr. Tá obair 
á déanamh ar chabhail an chairr seo.
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Tá fonnadh an chairr cosúil le fráma láidir thíos faoin 
charr. Suíonn an chabhail ar an fhonnadh agus 
iompraíonn an fonnadh an t-inneall fosta.

Suíonn an chabhail ar fhonnadh an chairr

I do chuid focal féin…
Scríobh sainmhíniú ar chabhail an chairr agus ar 
fhonnadh an chairr.
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Tá an carr déanta de chórais éagsúla.

Tá a lán córas difriúil sa charr agus oibríonn siad 
uilig le chéile leis an charr a chur a dhul agus leis na 
paisinéirí a choinneáil sábháilte.

córas tras-seolta
córas fuaraithe

inneall an chairr
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Córais bainistithe innill

Tá córas bainistithe innill ag cuid mhaith de charranna 
an lae inniu. Is córas leictreonach é seo in inneall an 
carr a thugann rabhadh duit má tharlaíonn fabht le 
ceann ar bith de na córais eile sa charr.

Is ríomhaire taobh istigh den inneall, a bhfuil cuid mhór 
braiteoirí ceangailte de, a a dhéanann bainistiú ar an dóigh a 
n-oibríonn an t-inneall
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Má bhíonn fadhb ann nó má tharlaíonn fabht, lastar 
solas ar an deais a thugann le fios duit cad é atá cearr 
nó cén córas atá lochtach. Ní déarfaidh sé leat cad 
é go díreach atá cearr ach beidh barúil mhaith agat 
cá luíonn an fhadhb agus beidh tú in ann an carr a 
thabhairt a fhad le meicneoir leis an fhadhb a réiteach. 
An buntáiste is mó atá leis an chóras bainistithe 
innill ná go dtig le meicneoirí an carr a cheangal de 
ríomhaire agus beidh an ríomhaire ábalta a insint 
dóibh cad é go díreach atá cearr.

An córas leictreach
I gcarranna nua-aimseartha, bíonn an córas leictreach 
thar a bheith tábhachtach. Thig linn córas leictreach 
an chairr a roinnt ina 3 phríomhchuid:
An córas luchtaithe
An córas adhainte
An córas tosaithe

Is cuid lárnach de chóras leictreach 
an chairr é an cadhnra
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An Córas luchtaithe
Tá dhá phríomh-chomhpháirt sa chóras luchtaithe.

1: Cadhnra an chairr
2: An tAiltéarnóir

De ghnáth, bíonn cadhnra 12 volta i gcarranna. Is 
é seo an phríomhfhoinse leictreachais don charr. 
Úsáidtear an cadhnra le cumhacht a chur ar fáil do 
na soilse, do na téitheoirí, do na cuimilteoirí agus 
don raidió. Bíonn baránta 2 bhliain nó 3 bliana de 
ghnáth le cadhnra cairr. Mar a tharlaíonn le cadhnraí 
in-athluchtaithe eile, thar am, ní bhíonn an cadhnra 
chomh héifeachtúil céanna ag stóráil leictreachais. 
Mura mbíonn an cadhnra ag obair i gceart, bíonn an 
fheithicil i bhfad níos deacra a thosú. Athluchtaíonn 
an t-inneall an cadhnra de réir mar a bhíonn sé ag 
tiomáint ach má tá fadhb leis an chadhnra, is fearr 
ceann nua a fháil.

Bíonn dhá los nó teirminéal ag an chadhnra - los 
deimhneach agus los diúltach. Bíonn meascán d’uisce 
agus d’aigéad istigh sa chadhnra. Leictrilít an t-ainm 
atá air seo. Caithfidh tú bheith thar a bheith cúramach 
agus tú ag obair le cadhnra nach gceanglaíonn tú an 
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los deimhneach den los diúltach nó nach mbíonn siad 
i dteagmháil lena chéile - bíonn sé seo thar a bheith 
contúirteach.

Bí cúramach fosta má 
bhíonn ort cadhnra a 
thógáil nó má dhoirteann 
tú an t-aigéad amach, 
thiocfadh dó go ndófadh 

sé thú nó go scriosfadh sé do 
chuid éadaí.

An t-ailtéarnóir
Úsáideann an t-inneall a lán leictreachais nuair 
a thosaítear an carr agus nuair a ritear an carr. Ní 
mhairfeadh cadhnra an chairr rófhada mura mbeadh 
dóigh ann lena athluchtú. Sin jab an ailtéarnóra - an 
cadhnra a athluchtú i rith an ama le go mbeidh tú 
ábalta an fheithicil a thosú arís agus arís eile agus le 
go mbeidh córais leictreachais na feithicle ag obair.

Tiomáineann an fheanbheilt nó an feanchrios an 
t-ailtéarnóir agus ansin, gineann an t-ailtéarnóir 

Tá sé iontach tábhachtach gan an los deimhneach a bheith i dteagmháil leis an los 
diúltach IN AM AR BITH!
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leictreachas de réir mar a bhíonn sé ag rothlú thart. 
Bíonn ar mheicneoirí bheith iontach cúramach nuair 
a shocraíonn siad an fheanbheilt. Má bhíonn sí 
rótheann, bíonn baol ann go mbrisfeadh sí ina dhá 
leath. Má bhíonn sí róscaoilte, bíonn baol ann nach 
dtiontóidh sí an t-ailtéarnóir mar is ceart agus nach 
n-athluchtófar an cadhnra. Is minic, nuair a bhíonn 
an fheainbheilt róscaoilte, go dtagann scréachaíl ard 
ón inneall.

cadhnra

íomhá le caoinchead ó 
howacarworks.com

ailtéarnóir

feainbheilt

feain

Is carr Meiriceánach é seo, de ghnáth, 
bheadh na rudaí seo ar an taobh eile den 
inneall i gcarr Éireannach

https://www.howacarworks.com/basics/how-car-electrical-systems-work
https://www.howacarworks.com/basics/how-car-electrical-systems-work
https://www.howacarworks.com/basics/how-car-electrical-systems-work
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Níl de dhíth ar an chadhnra ach 12 volta ach in amanna, 
cuireann an t-ailtéarnóir sruth ró-ard amach agus dá 
rachadh an sruth leictreachais seo go díreach chuig 
an chadhnra, dhéanfadh sé damáiste dó. Mar sin de, 
tá bosca ‘gearrtha amach’ suite idir an t-ailtéarnóir 
agus an cadhnra agus cosnaíonn sé seo an cadhnra 
ar róluchtú.

Ceisteanna
1. Cad iad an dá phríomhchuid den chóras luchtaithe?
2. Cad é an fheidhm a bhíonn leis an chadhnra sa 

charr?
3. Cad é an t-ainm atá ar an ghléas a choinníonn an 

cadhnra luchtaithe?
4. Cad é mar a choinníonn an gléas seo an cadhnra 

luchtaithe?
5. Cad é go díreach a dhéanann an bosca gearrtha 

amach?
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An Córas Adhainte

Ciallaíonn an focal ‘adhaint’ rud éigin a thosú nó a 
chur trí thine, go fiú. Seo an córas a thosaíonn an carr 
Tá roinnt comhpháirteanna sa chóras adhainte, mar 
atá:

lasc adhainte* 
sreangacha   

  ardteannais

*eochair, de ghnáth (ach bíonn cnaipe ann i gcuid mhaith 
carranna sa lá atá inniu ann)

dáileoir

cadhnra
corna

spréachphlocóidí



Staidéar Mótarfheithiclí agus Úsáideoirí Bóthair45

De ghnáth, ní oibreoidh 
an córas adhainte gan an 
eochair a bheith istigh 
sa charr. Tiontaíonn tú 
an eochair leis an lasc a 
chasadh. I gcarranna nua-
aimseartha, aithníonn an 
carr go bhfuil an eochair 

ann, go fiú má tá an eochair 
i do phóca agus ansin, brúnn tú cnaipe leis an lasc a 
chasadh.

Nuair a chasann tú an lasc, téann cumhacht ón 
chadhnra go dtí an corna. 

Is leor 12 volta ón chadhna le córas leictreach an chairr 
a oibriú ach ní leor é leis an fheithicil a thosú. 

Mar sin de, an jab atá ag an chorna ná an 12 volta 
a ghlacadh ón chadhnra agus é sin a neartú nó a 
threisiú go dtí thart ar 30,000 volta. 
Cinntíonn sé seo go mbíonn go leor cumhachta ar fáil 
le mótar dúisithe an chairr a oibriú agus le spréach 
a chruthú i ngach ceann de spréachphlocóidí an 
chairr.

I gcuid mhaith carranna nua, 
bíonn cnaipe ann in áit eochrach
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Iompraíonn na sreangacha ardteannais an sruth 
leictreachais ón chorna go dtí na spréachphlocóidí. 
Úsáideann an dáileoir an sruth leictreachais ón 
chorna le spréach a chruthú le gach ceann de na 
spréachphlocóidí, ceann i ndiaidh an chinn eile agus 
lasann an spréach seo an breosla sa charr.

Mar sin de, an jab atá ag an chóras adhainte, go 
bunúsach, ná go leor cumhacht leictreachais a 
chruthú leis an mhótar dúisithe a thosú, agus, dá réir, 
leis an charr a thosú.

lasc adhainte* 
sreangacha   ardteannais:

ábalta an sruth leictreach 
ardvoltais a iompar

dáileoir

cadhnra
12 volta corna - athraíonn 12V go 30,000V

spréachphlocóidí
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An Spréachphlocóid

Caithfidh tú eolas a chur ar chomhpháirteanna na 
spréachphlocóide. 

Leicreoid talmhaithe

Inslitheoir ceirmeach

Nasc luaidhe ardteannais

Leictreoid lárnach

Cásáil mhiotail

Snáitheanna leis an 
spréachphlocóid a 
scriúáil isteach sa 
sorcóir
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An dáileoir

Cuireann an dáileoir sruth leictreachais chuig gach 
ceann de na ceithre spréachphlocóid tríd shreang 
ardteannais. 
Thig leis na sreangacha seo sruth leictreachais 
ardvoltais a iompar (an cuimhin leat go gcruthaíonn 
an corna sruth leictreachais ardvoltais). 
Tá an voltas ard de dhíth leis an spréach a dhéanamh  
sna spréachphlocóidí. Tá rótarghéag sa dáileoir a 
rothlaíonn thart agus a dhéanann nasc leictreachais 
leis na ceithre spréachphlocóid san ord ceart.

An dáileoir istigh san inneall agus na ceithre spréachphlocóid 
ceangailte de
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Má shíleann tú go bhfuil fadhb leis an chóras adhainte 
san fheithicil, tá roinnt seiceanna ann a thig leat féin 
a dhéanamh:

•	 An bhfuil an cadhnra daingnithe mar is ceart? Déan 
cinnte de nach bhfuil sé ag bogadh thart.

•	 Déan cinnte de go bhfuil na sreangacha uilig 
ceangailte mar is ceart.

•	 Déan cinnte de go bhfuil go leor leictrilíte sa 
chadhnra.

•	 Déan cinnte de go bhfuil bail mhaith ar na plocóidí 
agus ar na sreangacha

Ba cheart duit seic a dhéanamh go rialta ar na rudaí 
leictreacha uilig atá sa charr - na soilse, an bonnán, 
na cuimilteoirí srl.

Coinnigh súil ar chórais 
leictreacha an chairr lena 
chinntiú go mbíonn siad 
ag feidhmiú i gceart
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Ceisteanna
1. Cad é a dhéanann an córas adhainte?
2. Ainmnigh agus déan cur síos ar na 

príomhpháirteanna den chóras adhainte
3. Mínigh go gasta an dóigh a n-oibríonn an córas 

adhainte
4. Cad é a dhéanann an corna?
5. Cad é an ról atá ag an spréachphlocóid?
6. Cad é an ról atá ag an dáileoir agus cad é mar a 

oibríonn sé?
7. Cad é an ról atá ag an rótarghéag?
8. Má shíleann tú go bhfuil fadhb leis an chóras 

adhainte, cad iad na seiceálacha ba cheart duit a 
dhéanamh?
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An Córas Tosaithe

Tá dhá phríomh-chomhbhall sa chóras tosaithe:

 an mótar tosaithe nó an mótar dúisithe
 agus
 an solanóideach

Is é an mótar tosaithe a úsáidtear leis na 
comhpháirteanna eile uilig sa charr a thosú. 
Tiontaíonn sé roth lústair mór fiaclach atá ceangailte 
den chromfhearsaid. Tá fiacla ar an roth lústair le go 
leis comhghreamú leis an mhótar tosaithe. Nuair a 
thiontaíonn sé, bogann sé go cothrom réidh agus 

mótar tosaithegiar pinniúin

solanóideach

roth lústair

íomhá le caoinchead ó howacarworks.com

https://www.howacarworks.com/basics/how-car-electrical-systems-work


An tÁisaonad

52

cosnaíonn sé seo an t-inneall.
Nuair a thosaíonn tú an córas adhainte - ar an chéad 
tiontú beag den eochair, ligeann an solanóideach 
do shruth leictreach sruthú tríd na comhpháirteanna 
leictreacha uilig san inneall - na soilse agus na 
téitheoirí, mar shampla. Nuair a thiontaíonn tú an 
eochair rud beag níos mó, tá sprionga beag ann a 
ligeann don solanóideach na teagmhálaithe a athrú 
agus cumhacht leictreachais a chur treo eile - rud a 
chuireann leictreachas isteach sa mhótar tosaithe.

Go bunúsach, is lasc é an solanóideach a rialaíonn 
tú leis an eochair sa chóras adhainte. Ligeann sé duit 
cumhacht a chur chuig an mhótar tosaithe.
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An tInneall agus an dóigh a n-oibríonn sé

Is iad an ceap sorcóra agus an cás cromáin an 
dá chomhpháirt is mó san inneall. Taobh istigh 

Tá an cás cromáin 
ar an rud is mó 
san inneall, luíonn 
cuid mhaith de 
chomhpháirteanna 
an innill taobh istigh 
de

Tá ceithre shorcóir sa 
cheap sorcóra agus 
spréachphlocóid ag 
gach ceann acu.

Seo ceap sorcóra a 
baineadh amach as 
an charr - tchí muid 
na sorcóirí anseo
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den cheap sorcóra, tá ceithre shorcóir mhóra. Tá 
spréachphlocóid amháin ag barr gach sorcóra.

Is feadáin iad na sorcóirí. Déantar na sorcóirí seo 
ar an mhéid chruinn cheart lena ligean do na loiní 
sleamhnú suas agus anuas taobh istigh díobh. Suíonn 
ceann sorcóra ar bharr an chip sorcóra leis na loiní 
a chlúdach. Nuair a thosaítear an mótar tosaithe, 
tiontaíonn an roth lústair mór, agus tosaíonn na 
loiní a bhogadh suas agus anuas (bíonn gluaisne 
fhrithingeach [mar a bheadh sé ag dul thart i gciorcal] 
ann). 

bogann gach loine, ar 
a sheal, taobh istigh 
den sorcóir

cromfhearsáid roth lústair

spréach ag 
teacht ón 
spréach-
phlocóid spréachphlocóid nach 

bhfuil réidh le spréach 
a dhéanamh go fóill
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An loine thuas ag barr an tsorcóra, 
an comhla ionraoin druidte, ní thig le 
breosla ar bith dul isteach

Bogann an loine síos agus osclaítear an 
chomhla ionraoin le breosla a ligean 
isteach

Bogann an loine suas agus comhbhrúnn 
sé an breosla. Tá an dá chomhla druidte, 
ní thig leis an bhreosla dul áit ar bith. 
Déanann an spréachphlocóid spréach 
agus lasann an breosla.

Brúnn an phléasc an loine síos arís - 
tiontaíonn sé seo an chromfhearsáid 
agus osclaítear an chomhla sceite chun 
na gáis sceite a ligean amach.
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Tá na loiní ceangailte den chromfhearsaid agus 
tosaíonn an chromfhearsaid a rothlú thart. Aistrítear 
an ghluaisne rothlach seo chuig an ghiarbhosca agus 
cuireann sí an fheithicil a bhogadh. 
De réir mar a bhíonn na loiní ag bogadh suas agus 
síos, pumpáiltear peitreal ón umar breosla go dtí an 
carbradóir, áit a measctar an peitreal le haer.

Osclaítear comhla 
ionraoin leis an 
bhreosla a ligean 
isteach sa sorcóir. 
Ansin, lasann an 
spréachphlocóid 
an breosla agus 
brúnn sé seo na 
loiní síos arís faoi 
luas ard leis an 
c ro m f h e a r s a i d 
a thiontú arís. 
Leanann an 
próiseas seo ar 
aghaidh, arís 
agus arís eile.

Bíonn na loiní taobh istigh de na sorcóirí 
ag bogadh i rith an ama
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Tá trí fháinne thart ar an loine. Is 
é an ról atá ag an dá fháinne ag 
an bharr ná séala a dhéanamh 
le nach dtig le breosla ar bith 
sleamhnú síos ar an dá thaobh 
den loine agus lena chinntiú go 
dtig an breosla a chomhbhrú le 
chéile sula lastar é. Coinníonn an 
fáinne ag an bhun ola istigh leis 
an loine agus an sorcóir a bhealú 
le go dtig leis an loine sleamhnú 
suas agus anuas go réidh taobh 
istigh den sorcóir.

Bíonn an slabhra comhuainiúcháin de dhíth leis na 
comhlaí a oscailt ag an am ceart. Caithfidh an t-uainiú 
(an amáil) bheith iontach cruinn le breosla a ligean 
isteach agus na gáis a dhéantar nuair a dhóitear an 
breosla a ligean amach ag an am cruinn ceart.

fáinní ar an loine

Tá an crios nó 
an slabhra 
comhuainiúcháin 
iontach tábhachtach. 
Mura mbeadh na 
loiní ag bogadh ag an 
ceart, scriosfadh sé an 
t-inneall.
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Ceisteanna
1. Cad é an chomhpháirt a mbíonn an loine ag 

bogadh suas agus anuas taobh istigh de? 
2. Cad é an ról atá ag an dá fháinne ag barr an loine?
3. Cad é an ról atá ag an fháinne ag bun an loine?
4. Cad chuige ar gá taobhanna an loine a bhealú le 

hola?
5. Cén áit a mbíonn an ceann sorcóra le fáil?
6. Cén sórt rudaí iad na sorcóirí san inneall?
7. Cad é an ról atá ag an slabhra comhuainiúcháin?
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Innill Dócháin Inmheánaigh

Tá trí phríomhchineál d’Inneall Dócháin Inmheánaigh 
ann (in amanna, tugtar innill fhrithingeacha dócháin 
inmheánaigh orthu).

I ngach ceann acu seo thíos, ciallaíonn an focal 
timthriall go dtarlaíonn an rud arís agus arís eile.

An Timthriall 4 Bhuille
Timthriall dócháin spréachadhainte ceithre bhuille 
(gnáthinneall peitril)
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An Timthriall 2 Bhuille
Timthriall dócháin spréachadhainte dhá bhuille
(Inneall beag peitril - móipéidí agus lomairí féir)

An tInneall Díosail
Timthriall adhainte comhbhrú ceithre bhuille

(inneall díosail)
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Is cineálacha difriúla innill iad na 3 chóras thuas ach 
tá rud amháin i gcoitinne idir an triúr. Is timthriall atá 
i gceist le gach ceann acu ina n-aistrítear gluaisne 
fhrithingeach ina gluaisne rothlach. I ngach 
ceann acu, bíonn an loine ag bogadh suas agus 
anuas taobh istigh de shorcóir, rud a thugann ar 
an chromfhearsaid rothlú thart. Ansin, aistrítear an 
rothlú seo isteach sa ghiarbhosca.

An timthriall ceithre bhuille

1. Ionduchtú
Bogann an loine síos sa sorcóir. Osclaíonn spriongaí 
atá ceangailte den chromfhearsaid an chomhla 
ionraoin le breosla a ligean isteach sa sorcóir.
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2. Comhbhrú
Bogann an loine anuas arís. 
Tá an dá chomhla anois 
druidte agus combhrúitear 
an meascán de pheitreal 
agus aer isteach le chéile i 
spás iontach teann.

3. Cumhacht
Nuair atá an loine thuas ag barr an tsorcóra agus 
an meascán de pheitreal agus d’aer comhbhrúite, 
lásann an spréachphlocóid 
an breosla. Bíonn pléasc 
ann agus brúitear an loine 
síos arís faoi ardluas.
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4. Sceitheadh
Nuair a bhogann an loine 
síos arís, osclaíonn sí an 
chomhla sceite agus ligeann 
sí go na gáis a rinneadh 
nuair a dódh an breosla 
éalú. Ansin, tosaítear an 
timthriall arís.

An Timthriall Dhá Bhuille
Tá innill dhá bhuille i bhfad níos lú, i bhfad níos 
éadroime agus i bhfad níos saoire ná innill ceithre 
bhuille. Ar a bharr sin, tá siad níos simplí fosta.
Úsáidtear innill dhá bhuille go minic i lomairí féir, i 
sábha slabhracha agus i móipéidí.

Inneall dhá bhuille
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An Chéad Bhuille: Ionduchtú agus Comhbhrú
Nuair a bhogann an loine suas sa sorcóir, osclaítear 
an chomhla ionraoin le breosla a ligean isteach sa 
sorcóir. Comhbhrúnn an loine an breosla ón timthriall 
deiridh agus lasann an spréachphlocóid é. Bíonn 
pléasc ann agus brúitear an loine síos arís.

An Dara Buille: Cumhacht, aistriú agus sceitheadh
Bogann an loine síos arís i ndiaidh na 
pléisce, rud a osclaíonn an bhéalóg 
sceite agus an bhéalóg aistrithe. 
Brúitear an gás dóite amach as 
an bhéalóg sceite agus tugtar an 
breosla ón timthriall deiridh suas go 
dtí barr an tsorcóra.

Bogann an 
loine suas agus 
comhbhrúnn 
an meascán ón 
timthriall deiridh

Spréach leis 
an mheascán 
chomhbhrúite 
a lasadh. Tá 
an chéad 
mheascán eile 
ag bogadh 
suas.

Nuair atá an 
loine thuas, tá an 
chomhla oscailte 
agus ligtear breosla 
isteach don chéad 
timthriall eile
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An tInneall Díosail
(Timthriall adhainte comhbhrú ceithre bhuille)

Oibríonn an t-inneall díosail ar dhóigh atá iontach 
cosúil leis an dóigh a n-oibríonn an t-inneall peitril 
ceithre bhuille. Tá na timthriallta a bheag nó a mhór 
mar an gcéanna.

Nuair a bhogann an loine síos, ní ghlactar isteach ach 
aer tríd an chomhla ionraoin. Ansin, nuair a bhogann 
an loine suas arís, comhbhrúnn sí an t-aer. Nuair a 
bhíonn an t-aer comhbhrúite, ardaíonn an teocht sa 
sorcóir agus ardaíonn sé seo an brú níos mó. Mar sin 
de, bíonn brú iontach ard agus teocht iontach ard sa 
sorcóir. Nuair a bhíonn an loine thuas ag barr an tsorcóra, 

instealltar braon 
beag díosail 
isteach sa 
sorcóir. Lasann 
an díosal seo 
chomh luath 
is a chuirtear 
i dteagmháil 
leis an aer te 
c o m h b h r ú i t e inneall díosail
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é agus bíonn pléasc ann. Brúnn an phléasc seo an 
loine síos arís. Mar sin, níl spréachphlocóidí de dhíth 
san inneall díosail.
Osclaíonn an loine an chomhla sceite nuair a bhíonn 
sí ag dul síos arís agus ligtear do na gáis éalú. Ansin, 
tosaítear an próiseas arís.

Ceisteanna
1. Déan cur síos ar na ceithre céim a dtéann inneall 

ceithre bhuille tríothu.
2. Déan cur síos ar na ceithre bhuille a dtéann inneall 

díosal tríothu.
3. Cad é an difear is mó idir inneall ceithre bhuille 

agus inneall dhá bhuille?

Is comhpháirt iontach tábhachtach den charr díosail é an insteallaire

buinne (áit a 
dtiocfaidh an 
díosal amach)
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An Córas Sceite

Nuair a dhóitear an breosla san inneall, cruthaítear 
gáis dhifriúla, go leor acu atá nimhiúil agus a 
dhéanann dochar dúinn (agus don timpeallacht). 
Tá an córas sceite ann sa charr lena chinntiú go 
n-éalaíonn na gáis sin amach san atmaisféar agus 
nach dtagann siad isteach sa charr.

Bailíonn an t-iolrachán na gáis sceite ó gach ceann 
de na ceithre shorcóir isteach san aon phíopa amháin.

iolrachán sceite
Ceangailte de na 
sorcóirí san inneall; 
is inneall 6 shorcóir 
é seo.

tiontaire catalaíoch

sceithphíopa/píobán sceite

bosca ciúnadóra

sceithphíopa
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Nuair a lastar an breosla, déantar pléasc agus, ar 
ndóigh, ní bhíonn sé seo ciúin. Maolaítear an callán a 
dhéanann an phléasc leis an bhosca ciúnadóra.

Is iad na gáis a chruthaítear nuair a dhóitear an 
breosla ná aonocsaíd charbóin, dé-ocsaíd sulfair, 
luaidhe, ocsaídí nítrigine, dé-ocsaíd charbóin agus 
hidreacarbóin.

Tá tiontaire catalaíoch anois ag formhór mór na 
gcarranna nua-aimseartha. Ní hamháin go ndéanann 
na gáis seo uilig dochar dúinne, déanann siad dochar 
don timpeallacht fosta. An ról atá ag an tiontaire 
catalaíoch, mar sin, ná cuid den dochar a bhaint 
amach astu sula dtéann siad amach as an charr agus 
isteach san atmaisféar.

Bíonn cineálacha 
difriúla boscaí 
ciúnadóra ann ach 
déanann siad uilig an 
jab céanna
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Is minic a tharlaíonn creimeadh ar chóras sceite 
carranna agus bíonn cúiseanna difriúla leis seo. Ar 
an chéad dul síos, bíonn an córas sceite thíos faoin 
charr, áit a mbíonn sé fliuch tais cuid mhaith den am. 
Bíonn baol ann fosta go mbuailfeadh cloch an córas 
sceite nó go ndéanfaí damáiste dó dá mbeadh an 
carr ag tiomáint ar thalamh garbh. Má thagann poll 
sa chóras sceite, bíonn baol ann go n-éalódh na gáis 
roimh dóibh dul tríd an tiontaire catalaíoch nó roimh 
dóibh dul tríd an bhosca ciúnadóra. Má tharlaíonn sé 
seo, bíonn an carr iontach callánach. Ní rachaidh an 
carr tríd an MOT má tá poll sa chóras sceite.

Téann na gáis 
sceite isteach

Móilíní ceirmeacha a 
imoibríonn le cuid de na 
gáis agus a bhaineann an 
dochar astu

Tagann níos lú gás 
dochrach amach

an tiontaire 
catalaíoch

Tá an sceithphíopa ar cheann 
de na rudaí is mó sa charr 
a dtagann meirg air agus a 
dtarlaíonn creimeadh dó



An tÁisaonad

70

Ceisteanna
Cad é an ról atá ag an chóras sceite?
Cad é an rud a dhéanann an t-iolrachán?
Cad é an t-ainm atá ar an rud a mhaolaíonn callán an 
chairr?
Cad é a dhéanann an tiontaire catalaíoch?
Déan liosta de na gáis scaite a thagann amach as carr.

An córas breosla
Bíonn meascán de pheitreal (nó díosal) agus aer de 
dhíth leis an charr a thiomáint. Coinnítear an peitreal 
in umar, de ghnáth, atá suite ag cúl an chairr. Bíonn 
píopaí ann a cheanglaíonn an t-umar seo leis an 
inneall. Bíonn na píopaí seo suite thíos faoin charr, 
de ghnáth. Mar sin de, bíonn pumpa de dhíth leis an 
pheitreal a phumpáil aníos chuig inneall an chairr.

Thig leis an ghnáthumar 
breosla i gcarr idir 60 agus 80 
lítear breosla a iompar
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Pumpáiltear an peitreal isteach i rud darb ainm 
carbradóir, áit a ndéantar é a mheascadh le haer. 
Ansin, cuirtear an meascán seo de pheitreal agus 
aer isteach sa sorcóir, áit a lasann spréach ó na 
spréachphlocóidí é. 

Bíonn scagaire breosla ann lena chinntiú nach 
dtéann salachar ar bith isteach sa charbradóir nó sna 
sorcóirí nó go fiú an píosa is lú salachair, thiocfadh 
leis na píopaí a bhlocáil nó bacadh a dhéanamh 
taobh istigh de chórais an chairr áit éigin.

Bíonn scagaire aeir ann ar na cúiseanna céanna, 
lena chinntiú nach dtéann dusta nó salachar ar bith 
isteach san inneall.
 
Tá sé tábhachtach go ndéantar na scagairí breosla 
agus na scagairí aeir a athrú go minic nó bailíonn 
siad a lán salachair agus má éiríonn siad blocáilte, ní 
oibreoidh siad mar is ceart. Tá sé tábhachtach fosta 
go seiceálann tú nach bhfuil sceitheadh breosla nó 
ola ann áit ar bith sa charr.
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Córas insteallta breosla
Bíonn córas insteallta breosla ann i mbunús na 
gcarranna nua-aimseartha a fhágann nach mbíonn 
carbradóir de dhíth. Is córas i bhfad níos eacnamúla 
é seo nó tomhaiseann sé féin amach an méid breosla 
atá de dhíth, ag brath ar an dóigh a bhfuil an fheithicil 
á tiomáint.
Tá dhá phríomh-bhuntáiste ag baint leis an chóras 
insteallta breosla:
•	 ní chuirtear an oiread céanna breosla amú
•	 san fhadtéarma, sábhálann sé airgead nó maireann 

an breosla níos faide agus éiríonn leis an charr níos 
mó mílte in aghaidh an lítir breosla a dhéanamh.

Úsáideann cuid mhaith carranna peitril insteallairí 
anois cosúil leis na hinsteallairí díosail
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Ceisteanna
1. Cad as a mbíonn an breosla a úsáideann feithiclí 

déanta?
2. Cén áit a stóráiltear an breosla?
3. Cad é mar a chuirtear an peitreal a fhad leis an 

charbradóir?
4. Déan cur síos ar na príomh-chomhpháirteanna 

den chóras breosla.
5. Cad chuige a mbíonn scagaire aeir de dhíth?
6. Cén fáth a mbíonn córas insteallta breosla, seachas 

carbradóir, i mbunús na gcarr nua?

An Carbradóir
*Bunús na gcarranna nua-aimseartha – NÍ ÚSÁIDEANN 
SIAD CARBRADÓIRÍ NÍOS MÓ

Tá dhí phríomhról ag an charbradóir:
•	 an méid ceart peitril agus aeir a mheascadh le 

chéile lena dhó sa sorcóir
•	 smacht a choinneáil ar an mhéid breosla a chuirtear 

chuig gach sorcóir

Pumpálann an pumpa breosla an peitreal ón umar 
i gcúl an chairr isteach sa charbradóir. Fanann an 
peitreal i rud darb ainm cuasán snámháin istigh sa 
charbradóir. Déanann sé seo cinnte de go mbíonn i 
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gcónaí go leor breosla ann le meascadh leis an aer.

Nuair a bhíonn an cuasán seo lán le breosla, brúnn sé 
rud a dtugtar comhla shnáthaide suas leis an phíopa 
breosla a dhruidim le nach dtiocfaidh breosla ar bith 
eile isteach sa chuasán. 
Brúitear an peitreal amach as an chuasán ina scaird 
le meascadh leis an aer. 
Ansin, tá comhla eile ann a dtugtar an scóigchomhla 
uirthi. Tá an scóigchomhla ceangailte den luasaire. 
Nuair a chuireann an tiománaí a chos ar an luasaire, 
osclaítear an scóigchomhla níos mó agus ligtear níos 
mó breosla isteach sa sorcóir.

aer

scagaire peitreal

cuasán snámháin

comhla snáthaide

scóigchomhla, 
ceangailte den 
luasaire

chuig an luasaire

meascán d’aer 
agus breosla 
chuig na sorcóirí
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An córas tras-seolta

Is é an córas tras-seolta i bhfeithicil a chuireann a 
bhogadh í.
Nuair a adhntar nó nuair a lastar inneall feithicle, 
aistrítear cumhacht ón inneall go dtí an giarbhosca. 
Ag an phointe seo, ní bheidh an carr ag bogadh. 
Beidh sé as giar nó i ngiar neodrach.

ailt uilíocha

tiomáint deiridh 
agus difreálach

giarbhosca

crág

inneall

Córas tras-seolta an chairr
íomhá le caoinchead ó howacarworks.com

https://www.howacarworks.com/basics/how-car-electrical-systems-work
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Go fiú nuair nach mbíonn an carr ag bogadh, má 
tá inneall an chairr ar obair, bíonn na giaranna ag 
rothlú thart an t-am ar fad. Má tá tú ag iarraidh giar a 
roghnú leis an charr a chur a bhogadh nó más mian 
leat giar a athrú agus tú ag tiomáint, caithfidh tú na 
giaranna a stopadh de bheith ag rothlú leis an athrú 
a dhéanamh. Úsáideann tú an chrág lena dhéanamh 
seo. Stopann an chrág na giaranna de bheith ag 
rothlú agus ansin, thig leat an maide giair a úsáid le 
giar nua a roghnú. Ansin, nuair a bhaineann tú do 
chos den chrág arís, beidh an carr i ngiar agus tosóidh 
sé a bhogadh.

Troitheáin an ghnáthchairr. Má smaoiníonn tú ar an Bhéarla, bíonn sé furasta 
cuimhneamh ar ord na troitheán: 
A– accelerator/luasaire, B – break/coscáin, C – clutch/crág

crág

coscáin

luasaire
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An Chrág Chuimilte
An t-ainm iomlán atá ar an chrág ná an chrág 
chuimilte agus is é an príomhról atá aici ná na 
giaranna a chomhghreamú (a cheangal leis an 
inneall) agus a dhíghreamú (na giaranna a stopadh 

de bheith ag rothlú). 
An Giarbhosca
I mbunús mór na ngiarbhoscaí i gcarranna, tá cúig 
ghiar ann le dul chun tosaigh agus giar amháin 
le cúlú. Tá na giaranna ann lena éascú don charr 
taisteal faoi luasanna difriúla. Mar shampla, bíonn na 
giaranna arda ann lena éascú don charr taisteal níos 

nuair a chuireann tú do 
chos ar throitheán na 
cráige, díghreamaítear an 
giarbhosca den inneall

an chuma a bhíonn ar an 
chrág

ío
m
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gasta ar thalamh cothrom ach bíonn na giaranna níos 
ísle de dhíth nuair atá an carr ag tosú, ag bogadh go 
mall, ag iarraidh rud a tharraingt nó ag iarraidh dul 
suas cnoc.

Tá an bealú (seo an ola atá de dhíth lena chinntiú 
nach mbíonn rudaí greamaithe dá chéile) taobh istigh 
den chóras tras-seolta agus den ghiarbhosca thar a 
bheith tábhachtach nó tá lear mór páirteanna ann 
a bhíonn ag bogadh agus ag brath ar a chéile. Ní 
hamháin go gcuidíonn an ola bhealaithe seo leis na 
páirteanna uilig bogadh níos fusa, laghdaíonn sí ar an 

Bíonn cineálacha difriúla d’ola 
bhealaithe de dhíth i roinnt áiteanna 
san inneall.
Ba cheart duit leibhéal na hola i 
d’fheithicil a sheiceáil go rialta. Go 
háirithe an ola innill.
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fhrithchuimilt, ar an teas agus ar ídiú na bpáirteanna.
Nuair a lastar an t-inneall nó nuair a chuirtear a dhul 
den chéad uair é, tras-seoltar cumhacht ón inneall 
tríd an chrág agus isteach sa ghiarbhosca.

Téann barra fada miotail tríd an giarbhosca. Tugtar an 
seafta tosaigh* air seo. Tá giar amháin ar an seafta 

tosaigh.
Is roth fiaclach é gach giar agus bíonn siad uilig ar 

*seafta tosaigh = main shaft
 príomhsheafta = primary shaft

is rotha fiaclacha iad na 
giaranna féin
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mhéideanna difriúla.
 
Nuair atá an giarbhosca i ngiar neodrach, níl an giar 
ar an seafta tosaigh i dteagmháil le giar ar bith eile 
ach bíonn sé go fóill ag rothlú thart leis i rith an ama.

Gach uair a chuireann tú do chos ar an chrág, stopann 
tú an seafta tosaigh de bheith ag tiontú. Ansin, thig 
leat an maide giair a úsáid leis an seafta a bhogadh 
go dtí an áit cheart.

maide giair

crág chróbhach

seafta tosaigh

príomhsheafta
(ón chrág)

roghnóirí (bogann 
siad leis na giaranna 
difriúla a roghnú)

íomhá le caoinchead ó howacarworks.com

https://www.howacarworks.com/basics/how-car-electrical-systems-work
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Leis an charr a  athrú ó ghiar go giar, comhghreamaíonn 
an giar atá ar an seafta tosaigh leis na giaranna difriúla 
eile.

Tá na giaranna eile uilig suite ar an fhosheafta. Ní 
bhogann an fosheafta ó thaobh go taobh, fanann sé 
san aon áit amháin agus bogtar an seafta tosaigh leis 
na giaranna a athrú.

Nuair a chuireann tú do chos ar an chrág agus nuair a 
bhogann tú an maide giair, sleamhnaíonn rudaí darb 
ainm cráganna cróbhacha agus roghnóirí an seafta 
tosaigh go dtí an áit cheart. Nuair a bhaineann tú do 
chos den chrág, tosaíonn an seafta tosaigh de bheith 
ag rothlú arís agus comhghreamaíonn an giar ar an 
seafta seo leis an ghiar ar an fhosheafta. 

Anois, tá an fosheafta ag rothlú. Braitheann an luas 
faoina bhfuil an fosheafta ag rothlú ar an ghiar a 
roghnaíodh.

Tá giar eile ar an fhosheafta atá comhghreamaithe 
i rith an ama le giar ar an phríomhsheafta. Is é an 
príomhsheafta a bhogann an carr chun tosaigh nó 
ar gcúl.
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príomhsheafta, nó 
seafta tiomána príomhsheafta, nó 

seafta tiomána

seafta tosaigh, 
ón chrág seafta tosaigh, 

ón chrág

an chéad ghiar
an dara giar

an fosheafta 
ceangailte den 
phríomhsheafta

príomhsheafta, 
nó seafta tiomána

príomhsheafta, 
nó seafta tiomána

na cráganna 
cróbhacha ag an 
bharr greamaithe

seafta tosaigh, 
ón chrág

seafta tosaigh, 
ón chrág

an tríú giar 
(tá na cráganna 
cróbhacha in úsáid)

ag cúlú

giar réchasta 
speisialta in úsáid leis 
an treo a rothlaíonn 
an seafta a athrú

Córas simplí giaranna
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Úsáideann innealtóirí an cóimheas 
giaranna lena oibriú amach cé chomh 
cumhachtach is a bheas an t-inneall i ngach 
giar nó cén luas faoina rachaidh sé.
Leis an chóimheas giaranna a oibriú amach, 
roinneann tú an méid fiacla ar an ghiar atá á 
thiomáint  faoin mhéid fiacla ar an ghiar atá 
ag déanamh na tiomána.

80 fiacail

20 fiacail

Cóimheas giaranna 4:1
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In amanna, tugtar an seafta tiomána ar an 
phríomhsheafta (an seafta atá ag teacht amach as an 
ghiarbhosca). Is é an seafta tiomána seo a rothlaíonn 
na rotha agus a thiomáineann an fheithicil.

De ghnáth, ní thiontaítear ach dhá roth agus 
tiomáineann siad seo na rotha eile. Tá carranna ann 
ina bhfuil tiomáint roth tosaigh agus carranna ina 
bhfuil tiomáint roth cúil.

Is gá solúbthacht a bheith ann idir an seafta tiomána, 
na rothaí agus an giarbhosca nó ní bhíonn an bóthar 
i gcónaí cothrom. Ar an ábhar seo, tá alt uilíoch ag 
gach taobh den seafta, rud a ligeann dó bogadh níos 
fusa.

íomhá le caoinchead ó clearmechanic.com
alt uilíoch

seafta tiomána

an difreálach: 
tiomáint roth 
cúil sa charr 
seo

http://www.clearmechanic.com
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Feithiclí Dhá Roth
Úsáideann gluaisrothair agus roinnt feithiclí dhá roth 
nó beaga eile slabhra lena dtiomáint in áit seafta.

An tiomáint deiridh
Le go dtiontóidh rothaí an chairr, ní mór an ghluaisne 
rothlaithe atá ag teacht amach as an inneall tríd 
an seafta tiomána a thiontú 90 céim. Leis seo a 
dhéanamh, úsáidtear rud a dtugtar roth corónach air 
(mar go bhfuil cuma na corónach air). Is roth fiaclach 
eile é a shuíonn go hingearach leis an seafta tiomána. 
Tiontaíonn an seafta tiomána é agus tiontaíonn sé 
féin na rothaí.

roth corónach le treo na ghluaisne a athrú

amach chuig na rotha
ón seafta tiomána

íomhá le caoinchead ó howacarworks.com

https://www.howacarworks.com/basics/how-car-electrical-systems-work
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An Difreálach nó differential
Nuair atá an carr á tiomáint i líne dhíreach, bíonn an 
luas céanna sa dá roth a thiomáineann an carr. Ach, 
nuair a thiontaíonn an carr coirnéal, bíonn fad rud 
beag níos mó le clúdach ag roth amháin ná an roth 
eile, agus, mar sin de, bíonn ar an roth sin dul rud 
beag níos gasta leis an difear seo a chúiteamh. Is é 
a dhéanann an difreálach sa charr nó ligeann sé do 
roth amháin tiontú níos gasta ná an ceann eile agus 
an carr ag dul thart ar choirnéil. Mura mbeadh sé seo 
ann, ní bheadh an greim céanna ag an fheithicil ar an 
bhóthar.

an difreálach in jíp Isuzu
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An Córas Stiúrtha
Raca agus Pinniún
Blianta ó shin, úsáideadh giar ‘raca agus pinniún’ 
i gcarranna leis an fheithicil a stiúradh. Nuair a 
thiontaigh tú an roth stiúrtha, bhog an giar pinniúin 
an raca stiúrtha ar dheis nó ar clé - rud a thiontaigh 
na rothaí.

Cumhachtstiúradh
Sa chuid is mó de na carranna nua-aimseartha, 
is cumhachtstiúradh atá in úsáid. Go bunúsach, 
éascaíonn cumhachtstiúradh duit an roth a stiúradh, 
ní gá duit féin a brú céanna a úsáid is a bheadh de 
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dhíth ort le córas raca agus pinniúin. Bíonn pumpa 
speisialta agus sreabhán cumhachtstiúrtha.

Déanann an córas 
cumhachtstiúrtha an obair 
chrua duit

giar 
cumhacht-
stiúrtha

píobáin 
cumhacht-
stiúrtha

roth stiúrtha

colún
stiúrtha

seaftas
tiúrtha

umar sreabhán 
cumhachtstiúrtha

pumpa 
cumhacht-
stiúrtha

íomhá le caoinchead ó clearmechanic.com
Fágann cumhachtstiúradh i 
bhfad níos fusa é na rothaí a 
thiontú

http://www.clearmechanic.com
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An Córas Crochta
Más tiománaí ar bhóithre na hÉireann thú, tá an 
córas crochta ar cheann de na córais is tábhachtaí 
sa charr! Is é an crochadh sa charr a laghdaíonn ar 
an phreabadh a tharlaíonn nuair a bhíonn an carr ag 
tiomáint ar bhóthar nach bhfuil cothrom. Coinníonn 
sé na paisinéirí níos compordaí agus níos sábháilte 
agus laghdaíonn sé ar an seans go ndéanfaí damáiste 
ar bith don charr.

pumpa 
cumhacht-
stiúrtha

píobán 
cumhacht-
stiúrtha

giar
stiúrtha cnáimhín 

súgartha

sprionga 
corna

maolaire 
turrainge cúil

teanntóg
MacPherson

íomhá le caoinchead ó clearmechanic.com

http://www.clearmechanic.com
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Is é a dhéanann córas maith crochta:

•	 Bíonn turas níos compordaí sa charr nó maolaíonn 
an crochadh tuairteanna agus preabadh ar an 
bhóthar.

•	 Cosnaíonn sé an carr ó dhamáiste nuair a bhíonn 
sé ag tiomáint ar bhóthar míchothrom.

•	 Bíonn smacht níos fearr agat ar an bhóthar nó 
bíonn na rothaí i dteagmháil leis an bhóthar. 
Coinníonn sé seo níos sábháilte thú.

Úsáidtear cineálacha difriúla spriongaí nó lingeán 
i gcrochadh an chairr leis na tuairteanna uilig a 
mhaolú.

Crochadh sna rothaí tosaigh
Teanntóga MacPherson an córas crochta is coitianta 
a úsáidtear i dtosach an chairr. 
Is é atá i gceist leis an chóras seo ná teanntóg, lingeán 
corntha agus maolaire turrainge. 
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Oibríonn siad uilig le chéile leis an turraing a mhaolú 
agus leis an charr a chur ar ais san áit cheart arís.
Tá loine i ngach maolaire turrainge a bhrúitear 
isteach i sorcóir ola gach uair a bhuaileann an carr 
rud ar bith. Má dhéantar damáiste ar bith do na 
maolairí turrainge, bíonn ort cinn nua a fháil.

Tá tástáil shimplí ann a thig leat a dhéanamh lena 
fheiceáil an bhfuil na maolairí turrainge ag obair i 
gceart. Brúigh síos ar gach coirnéal an chairr agus 
ansin lig dó preabadh ar ais. Ba cheart go bpreabfadh 
sé rud beag níos airde san aer ar dtús agus ansin 

taca
innill 
(áit a suíonn 
an t-inneall) barra torsiúin

fo-fhráma

cnáimhín súgartha

áit a dtéann an rothmaolaire turrainge 
tosaigh

íomhá le caoinchead ó clearmechanic.com

http://www.clearmechanic.com
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go rachadh sé ar ais chuig an suíomh ina raibh sé 
de chéaduair. Má théann sé ró-íseal agus mura 
bpreabann sé mar is ceart, tá a fhios agat go bhfuil 
damáiste déanta don mhaolaire turrainge agus gur 
gá duit ceann nua a fháil.

An cnáimhín súgartha an t-ainm a thugtar ar an nasc 
idir cabhail an chairr agus na rothaí. Maolaíonn sé 
croitheadh agus sracadh nuair a bhuaileann an carr 
rud ar bith.

Ceanglaíonn barra toirsiúin cabhail an chairr agus an 
t-acastóir agus tá sé iontach solúbtha. 

Bíonn crochadh sna gluaisrothair fosta, ar ndóigh
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Crochadh sna rothaí cúil
Is spriongaí lannóige a úsáidtear i gcrochadh na 
roth cúil. Is é atá anseo ná stiallacha miotail a luíonn 
ar bharr a chéile agus a shleamhnaíonn thar a chéile 
le tuairt nó turraing a mhaolú gach uair a bhuaileann 
an carr rud ar an bhóthar.

Go fiú nuair atá an córas crochta ag obair mar is ceart 
sa charr, is féidir go fóill go ndéanfaí damáiste do 
na boinn nó do na rothaí má thiomáineann an carr 
thar pholl sa bhóthar nó má bhuaileann tú an bonn 
in éadan colbha (kerb*) an chosáin. Bíonn sé iontach 
furasta an roth a bhualadh as áit.

maolaire 
turrainge

sprionga 
lannóige

íomhá le caoinchead ó clearmechanic.com
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Nuair a chuirtear boinn nua ar charr, déantar cinnte 
de go mbíonn na rothaí ailínithe mar is ceart agus 
go mbíonn an brú ceart aeir iontu. Má bhuaileann 
tú an roth in éadan ruda, is féidir go n-imeodh rud 
beag aeir as nó go mbuailfí as líne é. Má tharlaíonn 
sé seo, is féidir nach mbeadh an bonn ina shuí mar is 
ceart ar an bhóthar agus an carr á thiomáint. Thar am, 
ídíonn sé seo taobh amháin den bhonn níos mó ná 
an taobh eile. Cuireann sé seo as do shábháilteacht 
na feithicle.

Tá sé tábhachtach seiceáil rialta a dhéanamh ar na 
boinn lena chinntiú go bhfuil an brú ceart aeir iontu, 
go bhfuil trácht an bhoinn i gceart (nach bhfuil sé 
ídithe ar thaobh amháin agus nach bhfuil sé ró-íseal). 
Mura bhfuil na boinn i gceart, ní bheidh an greim 
céanna ag an charr ar an bhóthar, go háirithe má tá 
aimsir fhliuch ann.

Ceisteanna
1. Cad é a dhéanann an córas crochta i gcarr?
2. Cad é mar a oibríonn an maolaire turrainge?
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Córas Bealaithe an Innill
Ciallaíonn ‘bealadh’ ola a chur ar rud nó rudaí le 
nach mbeidh siad ag frithchuimilt in éadan a chéile 
an oiread céanna agus le go dtig leo bogadh níos 
réidhe. Go bunúsach, fágann bealadh an rud nó na 
rudaí níos sleamhaine.

Má tharlaíonn frithchuimilt san inneall nó mura 
mbíonn go leor ola ann, thiocfadh dó go ndéanfaí 
cuid mhór damáiste san inneall. Éiríonn rudaí iontach 
te nuair a bhíonn frithchuimilt ann agus in amanna, 
éiríonn rudaí greamaithe. Má ritheann tú an t-inneall 
gan go leor ola ann, thiocfadh leat an t-inneall iomlán 
a scriosadh.

Déanann ola trí rud san inneall:

•	 Laghdaíonn sí ar an fhrithchuimilt agus stadann 
sé na páirteanna den inneall a bhíonn ag bogadh 
de bheith ag giniúint barraíocht teasa.

•	 Laghdaíonn sí ar chaitheamh agus ar ídiú na 
bpáirteanna difriúla san inneall nó bíonn siad 
ábalta bogadh níos fusa agus níos réidhe.
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•	 Is cuidiú í le teocht an innill a choinneáil níos ísle.

Ba cheart leibhéal na hola san inneall a sheiceáil ar 
a laghad uair sa tseachtain. Más rud é go gcaithfidh 
tú dul ar thuras fada san fheithicil, ba cheart duit 
leibhéal na hola a sheiceáil roimh duit imeacht.

Tá slat 
tumtha ann 
san inneall a 
dtig leat í a 
úsáid leis an 
leibhéal ola 
a sheiceáil. 
T a r r a i n g 
amach í 
agus glan 

í ar dtús le seanéadach. Ansin, tum isteach arís í 
agus tchífidh tú an méid ola atá san inneall nuair a 
ghlacann tú amach í.

Coinnítear an ola in umar beag ag bun an innill agus 
tá pumpa ann lena pumpáil thart ar an inneall. Ba 
cheart an ola a athrú go rialta sa charr nó éiríonn sí 

an tslat tumtha - bíonn sí furasta a aimsiú
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iontach tiubh agus greamaitheach thar am. Molann 
cuid mhaith de na déantóirí carranna go n-athríonn 
tú an ola gach 10,000 míle. Caithfidh tú an scagaire 
ola a athrú fosta - cinntíonn an scagaire ola nach 
dtéann salachar ar bith ón ola isteach san inneall.

Ceisteanna
1. Ainmnigh trí rud a dhéanann an córas bealaithe
2. Cén áit sa charr a gcoinnítear an ola?
3. Cé chomh minic is ba cheart duit an ola agus an 

scagaire ola a athrú?

scagaire ola



An tÁisaonad

98

An Córas Fuaraithe

Tá dhá chineál de chóras fuaraithe ann i bhfeithiclí:
•	 Córas Fuaraithe Uisce
•	 Córas Fuaraithe Aeir

Úsáidtear córas fuaraithe uisce i gcarranna ar roinnt 
cúiseanna. 
•	 Is cuidiú é an t-uisce le fuaim an innill a mhaolú. 
•	 Is rud maith é an t-uisce le teocht sheasta a 

choinneáil agus leis an inneall a choinneáil fuar. 
•	 Le linn dó an t-inneall a fhuarú, éiríonn an t-uisce 

te. Is féidir an t-uisce te seo a úsáid le téitheoirí an 
chairr a oibriú.

Tá dhá phríomh-chomhpháirt sa chóras fuaraithe 
uisce:
 an teirmeastat
 caipín an radaitheora bhrúchóirithe

ní thig ligean don 
inneall éirí róthe
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Nuair a bhíonn an t-inneall ag rith, gineann sé cuid 
mhór teasa, go háirithe i sorcóirí an innill, áit a mbíonn 
an breosla á lasadh agus áit a mbogann na loiní suas 
síos. 
Tá ‘seaicéad uisce’ speisialta thart ar na sorcóirí seo 
le nach n-éireoidh an t-inneall róthe. Tá pumpa uisce 
ann a bhogann an t-uisce thart le nach n-éireoidh an 
t-uisce róthe.

Pumpáiltear uisce thart ar na sorcóirí - stadann sé seo 
na sorcóirí agus an t-inneall de bheith ag éirí róthe 
agus téann sé an t-uisce
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Tá an pumpa uisce ceangailte de ghaothrán an 
radaitheora. Braitheann an teirmeastat é nuair a 
éiríonn an t-uisce róthe agus tosaíonn an gaothrán ag 
rothlú. Pumpáiltear an t-uisce isteach i gcuid eile den 
radaitheoir. Tá an córas radaitheora seo ‘brúchóirithe’. 
Ciallaíonn sé seo go gcoinnítear an t-uisce atá taobh 
istigh de faoi bhrú. Nuair atá an t-uisce faoi bhrú, 
is féidir é a théamh níos teo ná 100°C, mar sin de, 
ligeann an córas seo don uisce éirí níos teo ná 100°C. 
Nuair atá an gaothrán ag rothlú súnn sé isteach aer 
fuar ón taobh amuigh agus fuaraíonn sé an t-uisce 
arís. Cuirtear an t-uisce fuaraithe ar ais isteach sa 
seaicéad uisce arís.

radaitheoir
radaitheoir

píobán radaitheora 
íochtair

píobán radaitheora uachtair
teirmeastát

téitheoir

umar 
forbartha

pumpa uisce

fean

crág fean

íomhá le caoinchead ó clearmechanic.com
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Ní bhíonn an córas fuaraithe uisce saor ó fhadhbanna.  
Mura gcuireann tú oibreán frithreo isteach tríd an 
uisce, bíonn baol ann go reofadh nó go siocfadh an 
t-uisce. Moltar meascán 70% uisce 30% oibreán 
frithreo a bheith ann. 

Fadhb eile a tharlaíonn corruair ná go mbíonn 
sceitheadh uisce ón chóras ann. Má sceitear 
barraíocht uisce amach as an chóras fuaraithe, ní 
oibreoidh sé mar is ceart agus bíonn baol ann go 
n-éireodh an t-inneall róthe.

Rud eile a mbíonn orainn bheith san airdeall 
uirthi ná feanbheilt nó feanchrios an chairr. Is í an 
fheanbheilt a thiomáineann an pumpa uisce. Mar 
sin de, má tharlaíonn rud ar bith di, ní oibreoidh an 
córas fuaraithe mar is ceart agus bheadh baol ann go 
n-éireodh an t-inneall róthe. 

Oibríonn an t-inneall níos éifeachtúla agus níos fearr 
nuair a bhíonn sé te – idir 85°C agus 110°C. Mar sin, 
nuair a bhíonn an carr ag tiomáint éiríonn an t-uisce 
sa chóras fuaraithe iontach te agus bíonn brú mór 
sa chóras. Coinníonn an caipín radaitheora an brú 
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seo faoi smacht, de ghnáth. Ba cheart duit súil a 
choinneáil ar an tomhsaire teasa ar an deais, áfach 
agus an carr a stopadh má éiríonn an t-inneall róthe 
nó déanann sé seo damáiste mór don inneall.

Córas Fuaraithe Aeir
De ghnáth, is córas fuaraithe aeir a úsáidtear i 
ngluaisrothair. Nuair a éiríonn an t-inneall róthe, 
tá gaothrán ann a ghlacann aer fuar isteach agus a 
chuireann an t-aer seo thart ar an inneall lena fhuarú. 
Oibríonn an córas seo i bhfad níos fearr nuair a bhíonn 
an fheithicil ag bogadh.

umar forbartha
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Tá an córas fuaraithe aeir níos éadroime ná an córas 
fuaraithe uisce agus ní chuireann an fuacht isteach air 
nó ní bhíonn aon sceitheadh uisce ann. Míbhuntáiste 
amháin a bhíonn leis, áfach, ná go mbíonn sé níos 
callánaí ná an córas uisce.

Ceisteanna
1. Ainmnigh trí bhuntáiste atá leis an chóras 

fuaraithe uisce.
2. Cad é a dhéanann an radaitheoir?
3. Ainmnigh na príomhpháirteanna den chóras 

fuaraithe uisce?
4. Cén ról atá ag an teirmeastat?
5. Cad chuige a bhfuil an córas fuaraithe uisce 

brúchóirithe?
6. Cad chuige ar gá oibreán frithreo a chur isteach 

san uisce?

bíonn córas 
fuaraithe 
aeir in úsáid i 
ngluaisrothair
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An Córas Coscánaithe 
Tá an córas coscánaithe ar cheann de na córais is 
tábhachtaí san fheithicil. Tá dhá chineál de chórais 
coscánaithe ann agus tá sé tábhachtach an dá 
chineál a bheith in achan fheithicil.

An córas meicniúil (seo coscán láimhe an 
chairr) – úsáidtear an córas seo agus tú ag 
iarraidh an carr a pháirceáil. Oibríonn sé leis 
na rothaí cúil amháin.

An córas hiodrálach – leis an fheithicil a 
mhoilliú agus a stopadh. Oibríonn sé le ceithre 
roth an chairr.
Oibríonn coscáin dioscaí leis na rothaí tosaigh 
agus oibríonn coscáin druma leis na rothaí 
cúil.

Bíonn coscáin diosca i 
dtosach an chairr agus 
coscáin druma i gcúl an 
chairr (ach tá go leor 
carranna nua-aimseartha 
ann ina mbíonn an córas 
cineál mar an gcéanna, chun 
tosaigh agus ar chúl)

íomhá le caoinchead ó clearmechanic.com
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Is é atá i gceist leis an chóras hiodrálach coscánaithe 
ná pillíní coscáin atá ceangailte den sorcóir rotha. Tá 
na sorcóirí seo lán leacht coscáin. Nuair a bhrúnn tú 
do chos ar an troitheán, brúnn sé seo loine amach 
as an sorcóir agus brúnn sé seo na pillíní in éadan 
an druma (sna rothaí cúil) nó in éadan an diosca 
(sna rothaí tosaigh) agus moillíonn sé nó stopann sé 
an carr.

Thig leat leibhéal an leachta coscáin a sheiceáil má 
amharcann tú faoi bhoinéad an chairr.

Bíonn ort súil a choinneáil ar na pillíní coscáin féin 
fosta nó ídítear ar shiúl iad de réir mar a bhíonn siad 
ag frithchuimilt in éadan an diosca nó an druma. 
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píobán coscáin

pláta cúil sorcóir rotha

stoda rotha

crú coscáin

pillín coscáin

leis na coscáin a 
choigeartú

diosca

pillín coscáin

cailpéir coscáin
coscán diosca

coscán druma
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Príomhchodanna an chórais coscánaithe

Troitheán Coscánaithe - seo an troitheán a bhrúnn 
tú le do chos nuair atá tú ag iarraidh an fheithicil a 
mhoilliú nó a stopadh.

Máistirshorcóir coscánaithe – tarraingíonn an 
sorcóir seo leacht coscán ó umar beag faoin 
bhoinéad. Tá loine sa sorcóir a bhrúnn an leacht tríd 
phíopaí beaga a fhad leis na 4 roth nuair a bhrúnn 
tú síos an troitheán.

meicneoir ag obair ar na rothaí cúil
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Searbhaonad coscáin – Rialaíonn sé seo an méid 
brú atá do chos i ndiaidh a chur ar na coscáin agus 
cuireann sé an méid ceart leacht coscáin chuig gach 
roth.

Píobáin coscáin – Ceanglaíonn na píobáin seo na 
coscáin ag gach roth leis an mháistirshorcóir

Crúite coscáin – Is cuid den mheicníocht 
coscánaithe sna coscáin drumaí iad seo. Bogann 
siad isteach chuig an roth nuair a bhrúnn tú an 
coscán agus ar shiúl ón roth nuair a bhaineann tú 
do chos den choscán.

coscán druma
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Sclábhshorcóir – Tá ceann acu seo taobh le gach 
roth. Tá loine istigh sa sorcóir agus nuair a bhrúnn tú 
an coscán, brúnn an leacht coscáin an loine amach 
in éadan an chrú coscáin - rud a bhrúnn an coscán 
in éadan an druma rotha atá ag rothlú thart.

Drumaí coscáin – Tá rothaí (cúil) na feithicle 
ceangailte de dhrumaí coscáin. Nuair a rothlaíonn 
an roth, rothlaíonn an druma.

Cailpéir diosca – Is cásanna láidre miotail iad seo. 
Tá siad le fáil sna coscáin ar na rothaí tosaigh. 
Coinníonn siad na pillíní coscáin san áit cheart. (Tá 
a lán carranna nua-aimseartha ann a bhfuil pillíní 
coscáin acu ar na rothaí cúil anois fosta - bheadh 
cailpéir de dhíth leis na pillíní seo a choinneáil san 
áit cheart.)
 
Pillíní coscáin – Suíonn na pillíní ar bharr na gcrúite 
coscáin, taobh istigh den druma coscáin - sna rothaí 
cúil. Sna rothaí tosaigh, suíonn siad sna cailpéir 
diosca. Brúitear in éadan an druma nó in éadan an 
diosca iad leis an roth a stopadh.
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Coscán láimhe – Oibríonn tú an coscán seo de 
láimh. Ní úsáideann tú é ach amháin nuair a bhíonn 
tú ag iarraidh an carr a pháirceáil agus oibríonn sé 
leis na rothaí cúil amháin.

coscán láimhe
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Na príomh-chomhpháirteanna den Inneall

Slat cheangail:
 Ceanglaíonn sé seo an loine den cromfhearsaid

Pionna gustúin:
 Ceanglaíonn sé seo an tslat cheangail den loine

Cromfhearsaid:
 Déanann an roth lústair an chromfhearsaid a 
thiontú   nó a rothlú thart agus tugann an 
chromfhearsaid ar   na loiní bogadh suas agus 
anuas

Crom (cromán):
 Is é seo an casadh 90° atá san fhearsaid

Pionna cromáin:
 Ceanglaíonn an pionna cromáin an tslat cheangail  
 den chromfhearsaid

Aguisín 1
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Ceamfhearsáid:
 Ceanglaíonn an slabhra comhuainiúcháin an   
 cheamfhearsaid den chromfhearsaid. De réir mar   
 a bhíonn sé ag rothlú, rialaíonn sé spriongaí a   
 osclaíonn agus a dhruideann na comhlaí ionraoin  
 agus sceite

Umar
 Suíonn an t-umar thíos ag bun an innill agus   
 coinníonn sé an ola atá de dhíth leis na sorcóirí   
 agus le comhpháirteanna eile an innill a    
 bhealú.
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