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TÁA Cód Ráitis Uimh. 2 Teoiric 1

TEOIRIC 1

TAA

Cód Ráitis uimhir: 2
Dalta:

Rang:

Ag leibhéal an Teastais Shóisearaigh is féidir liom:

A léiriú go bhfuil eolas bunúsach agam
ar theoiric na hadhmadóireachta
Dáta Tosaithe:

Dáta Bronnta:

Spriocanna Foghlama atá le baint amach agat:
1.

Liostaigh na gnáthaimh shábháilteachta sa cheardlann

2.

Cuir lipéid ar léaráid de chrainn chrua-adhmaid (crainn
dhuillsilteacha) nó bhogadhmaid (crainn bhuaircíneacha)

3.

Aithin 3 chrann ar a laghad óna nduilleoga

4.

Taispeáin go bhfuil eolas bunúsach agat ar an gcaoi a
bhfásann crainn

5.

Aithin 4 chlár mhonaraithe (manufactured) ar a laghad

6.

Aithin 3 mháchail choitianta, ar a laghad, a bhíonn ar adhmad

7.

Aithin na huirlisí láimhe coitianta agus lipéadaigh iad agus
abair cad dó iad

8.

Aithin 4 uirlis chumhachta agus lipéadaigh iad agus déan cur
síos ar an gcaoi a n-úsáidfí iad go sábháilte

9.

Aithin ábhair chuí eile agus faigh tuiscint ar an gcaoi a n-úsáidfí
iad go sábháilte (m.sh. fabraicí, miotail, ceirmeoirí, srl.)

10. Aithin 4 bhealach éagsúla ina ndéantar nithe a fheistiú agus
a dhaingniú
11. Aithin 4 dhúidín choitianta agus abair cén áit ar féidir iad a úsáid
12. Aithin 4 bhailchríoch (finishes) éagsúla agus mínigh conas a
úsáidtear iad

Déan tagairt freisin dóibh seo a leanas: Béarla, Ealaín, Mata, Teicneolaíocht Ábhar:
Miotal, Grafaic Theicniúil, Eolaíocht

Obair Tosaithe

Obair idir Lámha

Obair Críochnaithe

Sprioc 1

Liostaigh na gnáthaimh shábháilteachta sa cheardlann

SÁBHÁILTEACHT
Eochairfhocail

Sábháilteacht

Rialacha

Gnáthaimh

Smaoinigh ar Shábháilteacht duit féin agus do dhaoine eile nuair a théann tú isteach sa seomra
adhmadóireachta. Tá a lán uirlisí láimhe/cumhachta a d’fhéadfadh a bheith contúirteach agus substaintí
dochracha sa seomra seo. Lean treoracha ón múinteoir i gcónaí.

GNÁTHAIMH SHÁBHÁILTEACHTA INÁR SEOMRA ADHMADÓIREACHTA
1
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3

4

5

6

7

8

9
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1

Sprioc 2

Cuir lipéid ar léaráid de chrainn chrua-adhmaid (crainn
dhuillsilteacha) nó bhogadhmaid (crainn bhuaircíneacha)

CODANNA DE CHRANN
Eochairfhocail

Mullach

Tamhan

Fréamhacha

Tá trí phríomhchuid ingach crann: Mullach, Tamhan, Fréamhacha.

Mullach
Tá mullach an chrainn comhdhéanta de: Géaga, Duilleoga, Bláthanna & Torthaí
Is éard a dhéanann na géaga ná tacú le duilleoga an chrainn agus iad a leathadh ionas gur féidir leo solas na
gréine a bhailiú, atá ag teastáil ón gcrann chun a bhia a dhéanamh.

Tamhan
Tacaíonn tamhan an chrainn leis an mullach. Iompraítear mianraí agus uisce isteach sa chrann sa tamhan.
Déantar adhmad as an tamhan.

Fréamhacha
Ceanglaíonn na fréamhacha an crann leis an talamh. Súnn siad isteach an t-uisce agus na mianraí a bhíonn de
dhíth ar an gcrann chun fás.

Coroín

Tamhan
Leathanduilleach
Duillsilteach
Crua-adhmad

2
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Fréamhacha

Bog-adhmad
Síorghlas
Buaircíneach

Sprioc 2

Cuir lipéid ar léaráid de chrainn chrua-adhmaid (crainn
dhuillsilteacha) nó bhogadhmaid (crainn bhuaircíneacha)

CINEÁLACHA CRANN
Eochairfhocail

Dé-Ocsaíd
Charbóin
Buaircíneach

Duillsilteach

Adhmad

Bog-adhmad

Ocsaigin

Síorghlas

Crua-adhmad

Leathanduilleach

Is é an crann an planda is mó atá ann agus sroicheann roinnt crann airde de 400 troigh. Maireann roinnt crann
ar feadh na gcéadta. Tógann crainn dé-ocsaíd charbóin ón aer agus cruthaíonn siad ocsaigin. Cruthaítear
adhmad agus torthaí sa chrann freisin.
Tá dhá phríomhchineál crann ann: Buaircíneach agus Leathanduilleach.

Crainn Bhuaircíneacha
Tá duilleoga snáthaidchineálacha nó gainneacha ag formhór na gcrann buaircíneach agus fásann buaircíní
adhmadacha orthu ina bhfuil na síolta. Tá cruth pirimide ar a lán acu agus is crainn shíorghlasa a bhformhór –
ciallaíonn sé seo go mbíonn duilleoga orthu don bhliain ar fad. EISCEACHT: An Learóg
Tugtar bog-adhmad ar adhmad na gcrann seo de ghnáth. Tugtar crainn shíorghlasa agus crainn bhog-adhmaid
ar chrainn bhuaircíneacha freisin.

Bog-adhmad
Síorghlas
Buaircíneach

Duilleoga
snáthaidchineálacha
agus buaircíní póracha

TÁA Cód Ráitis Uimh. 2 Teoiric 1

3

Sprioc 2

Cuir lipéid ar léaráid de chrainn chrua-adhmaid (crainn
dhuillsilteacha) nó bhogadhmaid (crainn bhuaircíneacha)

Crainn Leathanduilleacha
Tá duilleoga leathana cothroma ar fhormhór na gcrann
leathanduilleach. Cruthaíonn siad bláthanna agus torthaí a
bhfuil síolta iontu. Bíonn cruth míchothrom orthu agus is
crainn dhuillsilteacha a bhformhór. Ciallaíonn sé seo go
gcailleann siad a nduilleoga sa gheimhreadh.
EISCEACHT: An Cuileann
Tugtar crua-adhmad ar adhmad ó na crainn seo de ghnáth.
Tugtar crainn dhuillsilteacha nó chrua-adhmaid ar chrainn
leathanduilleacha freisin.

Leathanduilleach & torthaí póracha

Leathanduilleaech
Duillsilteach
Crua-adhmad
Geimhreadh

4
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Leathanduilleach
Duillsilteach
crua-adhmad
samhradh

Sprioc 3

Aithin 3 chrann ar a laghad óna nduilleoga

CRAINN LEATHANDUILLEACHA

An Dair
As

Adhmad

Úsáid

An Eoraip

Crua & trom, an-láidir &
an-bhuanfasach

Siúinéireacht, adhmadóireacht
sheachtrach, troscán, urláir,
tógáil bád

As

Adhmad

Úsáid

An Eoraip

Crua & láidir, ionsaíonn feithidí é,
neamhbhuanfasach má nochtar í

Troscán, uirlisí, obair lúbtha,
deileadh

Beech

TÁA Cód Ráitis Uimh. 2 Teoiric 1
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Sprioc 3

Aithin 3 chrann ar a laghad óna nduilleoga

Crann Cnó Capaill
(An crann a bhfuil cnónna capaill air)

As

Adhmad

Úsáid

An Eoraip

Éadrom & bog, neamhbhuanfasach

pailéid

As

Adhmad

Úsáid

An Eoraip

An-righin, leaisteach, ionsaíonn
feithidí é, neamh-bhuanfasach má
nochtar é

Trealamh spóirt, camáin, hanlaí
uirlisí, troscán, veinír

Deileadh, cásanna pacála &

An Fhuinseog
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Sprioc 3

Aithin 3 chrann ar a laghad óna nduilleoga

CHRAINN BHUAIRCÍNEACHA

Péine Albanach (Déil Dhearg)
As

Adhmad

Úsáid

Tuaisceart na hEorpa

Bog, réasúnta láidir, buanfasach,
sochóireáilte

Troscán, frámaí doirse, frámaí dín,
urláir

An Learóg
(An t-aon bhuaircíneach amháin a chailleann a dhuilleoga sa gheimhreadh)

As

Adhmad

Úsáid

An Eoraip

Réasúnta crua, trom, láidir,
buanfasach, righin

Doirse, fuinneoga, urláir, troscán,
fálta
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Sprioc 3

Aithin 3 chrann ar a laghad óna nduilleoga

An tIúr
As

Adhmad

Úsáid

An Eoraip, An Áis

Crua, trom, láidir, buanfasach,
righin, leaisteach, is féidir deabhailchríoch a chur air agus
tagann snas nádúrtha air

Scuaba, earraí adhmaid, urláir
iontlaise, boghanna, troscán beag

Sprús Sitceach (Déil Bhán)
(An crann is mó a chuirtear in Éirinn)

8

As

Adhmad

Úsáid

Ceanada, Stáit Aontaithe
Mheiriceá

Bog,(sodhamáistithe), éadrom,
láidir, neamh-bhuanfasach agus í
taobh amuigh, meathann sí go
héasca

Uirlisí ceoil, páipéar, báid, ábhar
dín, giarsaí urláir & síleálacha,
pailéid

TÁA Cód Ráitis Uimh. 2 Teoiric 1

Sprioc 3

Aithin 3 chrann ar a laghad óna nduilleoga

Meaitseáil an crann leis an duilleog cheart:

Ainm

Uimhir

Crua-adhmad

Bog-adhmad

Fuinseog
Péine Albanach
Crann cnó capaill
Learóg
Iúr
Dair
Feá
Sprús Sitceach

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

TÁA Cód Ráitis Uimh. 2 Teoiric 1

9

Sprioc 3

Aithin 3 chrann ar a laghad óna nduilleoga

QUIZ CRANN
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Aimsigh na crainn seo a leanas:
Deil dhearg

Spurús

Learóg

Giúis

Iúr

Beith

Cnó Capaill

Fuinseog

Dair

Feá

Déan liosta de na crainn Leathanduilleacha ón mbosca thuas sa quiz crann:

Déan liosta de na crainn Bhuaircíneacha ón mbosca thuas sa quiz crann:
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Sprioc 3

Aithin 3 chrann ar a laghad óna nduilleoga

Tá trí ainm ar na cineálacha crann seo. Céard iad?

1.
2.
3.

Tá trí ainm ar na cineálacha crann seo. Céard iad?

1.
2.
3.

TÁA Cód Ráitis Uimh. 2 Teoiric 1

11

Taispeáin go bhfuil eolas bunúsach agat ar an
gcaoi a bhfásann crann

Sprioc 4

AN BEALACH INA BHFÁSANN CRAINN
Eochairfhocail

Péacann

Crann Óg

Dé-ocsaíd

Síológ

Fótaisintéis

Charbóin Ocsaigin

Cealla

Nuair a phéacann síol crainn in ithir, fásann sé ina shíológ, ansin ina chrann óg.
Bíonn bia ag teastáil ón gcrann óg chun fás – mar atá ag teastáil ó gach rud beo.
Ionsúnn fréamhacha an chrainn uisce agus mianraí (mar shú) ón talamh suas chuig na duilleoga.
Imoibríonn solas na gréine agus dé-ocsaíd charbóin ar an uisce agus na mianraí chun glúcós a fhoirmiú.
Tá glúcós ag teastáil ón gcrann chun fás. Tugtar fótaisintéis ar an imoibriú ceimiceach seo.
Tarlaíonn sé seo nuair a shúnn na duilleoga glasa solas na gréine agus dé-ocsaíd charbóin isteach.
Téann an bia nó glúcós trí na cealla atá af fás díreach faoin gcoirt. Déantar ocsaigin freisin le linn an phróisis seo
agus tá sé seo ag teastáil ó ainmhithe agus ó dhaoine chun maireachtáil.
Ionanálaimid ocsaigin agus easanálaimid dé-ocsaíd charbóin. Cabhraíónn an próiseas seo le laghdú na
hiarmhairte ceaptha teasa.

OCSAIGIN
SOLAS NA
GRÉINE

DÉ-OCSAÍD CHARBÓIN

UISCE
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Sprioc 4

Taispeáin go bhfuil eolas bunúsach agat ar an
gcaoi a bhfásann crann

STRUCHTÚR CRAINN
Laíon

Coirt

Sú-adhmad

Sraith Chaimbiam

Basta

Croí-adhmad

Eochairfhocail

Fáinní Bliantúla

Laíon
Is é an laíon ceartlár an chrainn agus tarlaíonn an fás go léir timpeall air. Seo an chéad chuid den chrann óg a
fhásann.

Coirt
Cosnaíonn an tsraith sheachtrach seo an crann ó dhamáiste seachtrach.

‚

Basta (Soithí fléim)

Sraith thanaí faoin gcoirt ina n-iompraítear an bia atá déanta ag an gcrann anuas ó na duilleoga chuig gach cuid
den chrann atá ag fás.

Sraith Chaimbiam (Cealla xiléime)

·

Tarlaíonn an fás anseo. Iompraíonn na cealla seo uisce agus mianraí ón talamh aníos an tamhan chuig na duilleoga.

Sú-adhmad
Seo an tsraith nua nó an fáinne fáis a fhoirmítear gach bliain díreach faoin gcoirt. Seo an chuid bheo den chrann.
Tagann sú-adhmad aibí chun bheith ina chroí-adhmad de réir mar a mhéadaíonn agus mar a fhásann an crann.

Croí-adhmad
Is éard atá sa chroí-adhmad ná an chuid laistigh agus ab chuid is sine den
chrann. Níl aon chealla beo ann. Tugann sé dolúbthacht agus láidreacht don
chrann; is é seo an phríomhfhoinse adhmaid freisin.

Fáinní Bliantúla
Foirmítear iad siúd de réir mar a fhásann an crann le linn a shaolré. Tá dhá bhanda sna fáinní bliantúla,
ceann ón bhfás earraigh agus an ceann eile ón bhfás fómhair. Faightear aois an chrainn ó chomhaireamh
na bhfáinní bliantúla.
Fáinne Bliantúil
Croí-adhmad
Ga
Sú-adhmad
Laíon

Coirt
Basta

Sraith Chaimbiam
Gearradh Cothrománach de Chrann

TÁA Cód Ráitis Uimh. 2 Teoiric 1
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Sprioc 4

Taispeáin go bhfuil eolas bunúsach agat ar an
gcaoi a bhfásann crann

STRUCHTÚR CRAINN
Meaitseáil an chiall leis na téarmaí sa tábla thíos:
A. An tsraith d’fhás nua.

1. Laíon

B. Tugann sé seo dolúbthacht agus láidreacht don chrann;

2. Coirt

3. Basta

is príomhfhoinse adhmaid é freisin.

C. Cosnaíonn an tsraith sheachtrach seo a chromán ó dhamáiste seachtrach

4. Sraith Chaimbiam

5. Sú-adhmad

6. Croí-adhmad

7. Fáinní Bliantúla

D. Foirmítear iad seo de réir mar a fhásann agus mar a

mhéadaíonn an crann le linn a shaolré.

E. Ceartlár an chrainn a dtarlaíonn an fás ar fad timpeall air.

F. Sraith thanaí faoin gcoirt ina n-iompraítear bia.

G. Tarlaíonn an fás anseo.

Scríobh gach téarma agus an chiall atá leis thíos. Meaitseáil na
huimhreacha leis na litreacha.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Sprioc 4

Taispeáin go bhfuil eolas bunúsach agat ar an
gcaoi a bhfásann crann

Scríobh síos an bhrí atá le codanna den chrann:
Fáinní bliantúla

Sú-adhmad

Laíon

Sraith Chaimbiam

Basta

Coirt

Croí-adhmad

TÁA Cód Ráitis Uimh. 2 Teoiric 1
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Sprioc 5

Aithin 4 chlár mhonaraithe ar a laghad

Cuir lipéid ar an léaráid ag úsáid na bhfocal thíos:
Fáinní bliantúa

Sú-adhmad
Basta

Laíon
Coirt

Sraith chaimbiam
Croí-adhmad

Sceitseáil an léaráid sa bhosca thíos agus cuir lipéid uirthi:

16
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Sprioc 5

Aithin 4 chlár mhonaraithe ar a laghad

Eochairfhocail

Sraithadhmad
Slischlár

Taobh Amuigh Clár snáithíneach meándlúis (SDM)
Treo na tSnáithe

Crua-chlár

SAINMHÍNIÚ AR CHLÁR MONARAITHE
Déantar cláir mhonaraithe de láimh ó tháirgí adhmaid. Déantar iad i monarcha, ní ghearrtar iad go díreach ó
chrainn.
Tá a lán cineálacha clár saorga éagsúil ach ní phléifimid ach le ceithre cinn anseo: Sraithadhmad, Slischlár, Clár
Snáithíneach Meándlúis (SDM) agus Crua-chlár.
Is féidir cláir mhonaraithe (leatháin) de mhéideanna agus de thiúis éagsúla a fháil ach is é an méid is coitianta ná
240mm x 1220mm (8 dtroigh x 4 throigh).

Slischlár
Sraithadhmad

Crua-chlár

Clár snáithíneach
meándlúis (SDM)

TÁA Cód Ráitis Uimh. 2 Teoiric 1
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Sprioc 5

Aithin 4 chlár mhonaraithe ar a laghad

SRAITHADHMAD
Eochairfhocail

Crap

Veinír

Bogadhmad

Cláir

Dromchla

Snáithe

Taobh Amuigh

Freangadh

Bailchríocha

Crua-adhmad

Sraithadhmad

Déantar sraithadhmad trí phíosaí an-tanaí adhmaid a ghreamú le chéile le gliú. Tugtar Veinírí nó Sraitheanna ar
na píosaí tanaí adhmaid seo. Greamaítear ceann amháin ar an gcéad cheann eile le gliú agus treonna na snáithe
ar dronuillinn lena chéile. Úsáidtear líon corr de shraitheanna í gcónaí chun freangadh a sheachaint. Dá mhéad
líon na sraitheanna is ea is láidre an clár.

Úsáidtear sraithadhmad chun troscán a dhéanamh, san earnáil tógála, san earnáil tógála long agus bád, chun
uirlisí ceoil a dhéanamh agus san earnáil déanamh bréagán.

Na buntáistí a bhaineann le sraithadhmad

• Is féidir sraitheanna móra de a cheannach, 2440mm x 1220mm (8 dtroigh x 4
throigh) de ghnáth.
• Is féidir é a cheannach ar raon éagsúil de thiúis ó 3mm suas go 25mm.
• Níl sé sofhreangtha ná sochraptha.
• Bíonn dromchla cothrom mín ar shraithadhmad de ghnáth.
• Is féidir é a cheannach agus a lán bailchríocha dromchla éagsúla air.
• Is féidir é a úsáid in ionad crua-adhmaid nó bog-adhmaid.
• Tá grád sraithadhmaid don taobh amuigh ann.

Na míbhuntáistí a bhaineann le sraithadhmad

• Is gá an t-imeall a chur i bhfolach go minic.
• Go minic ní bhíonn cuma róshuimiúil ar na veinírí dromchla.
• Bíonn sé an-éasca dochar a dhéanamh do na veinírí dromchla agus bíonn sé
deacair iad a dheisiú.
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SLISCHLÁR
Eochairfhocail

Slischlár

Leatháin

Soladach

Sliseanna adhmaid

Veinír

Adhmad

Gliú

Imill

Ailt

Is clár saorga é an slischlár a dhéantar trí shliseanna adhmaid agus gliú a mheascadh le chéile. Téitear an
meascán seo agus fáisctear é ina leatháin agus triomaítear iad.

Is é an méid is coitianta de shlischlár ná 2440mm x 1220mm (8 dtroigh x 4 throigh).
Baintear úsáid as slischlár go minic san earnáil troscáin agus san earnáil tógála. Is féidir é a úsáid chun na nithe
seo a leanas a dhéanamh: cuntair oibre; cófraí cistine; aonaid seomra codlata; urláir.

Na buntáistí a bhaineann le slischlár

•
•
•
•

Is féidir slischlár a cheannach i sraitheanna móra.
Is féidir dromchlaí slischláir a mhaisiú le veinírí nó le bailchríocha dromchla eile.
Tá sé neamhchostasach.
Tá sé ar fáil ar a lán tiús éagsúil.

Na míbhuntáistí a bhaineann le slischlár
• Is gá na himill a chlúdach le hadhmad soladach nó veinír go minic.
• Scoiltear na himill go héasca le scriúnna nó tairní.
• Uaireanta ní ghreamaíonn insí nó feistis eile nuair a fheisítear iad ar

imeall an tslischláir
• Bíonn dromchlaí agus imill gharbha air go minic.
• Níl slischlár láidir. Tá sé sobhriste.
• Níl slischlár oiriúnach d’úsáid taobh amuigh.

TÁA Cód Ráitis Uimh. 2 Teoiric 1
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CLÁR SNÁITHÍNEACH MEÁNDLÚIS (SMD)
Eochairfhocail

Clár snáithíneach meándlúis (SDM)

Nasc

Snáithíní

Gliúnna

Brú

Déantar Clár Snáithíneach Meándlúis (SDM) as snáithíní adhmaid measctha le gliúnna. Cuirtear brú ar an
meascán seo agus téitear é.
Tá SDM láidir toisc na ngliúnna speisialta a úsáidtear chun na snáithíní a nascadh le chéile le brú ollmhór.
Baintear úsáid as SDM chun caibinéid chistine agus troscán do sheomraí codlata a dhéanamh; doirse caibinéid
agus painéil bhalla; chun aghaidheanna siopa a dhéanamh (de ghrád don taobh amuigh) agus troscán.

Na buntáistí a bhaineann le SDM

•
•
•
•
•
•
•

Is féidir obair le SDM mar a oibrítear le hadhmad soladach
Tá sé réasúnta láidir
Tá bailchríoch mhín ar gach ceann dá dhromchlaí
Is féidir péint agus bailchríocha eile a chur air go héasca
Is féidir na himill a mhúnlú go héasca le meaisín
Tá grád SDM don taobh amuigh ann
Tá sé ar fáil ar a lán tiús éagsúil

Na míbhuntáistí a bhaineann le SDM

• Scoilteann na himill go héasca le tairní nó scriúnna
• D’fhéadfadh meaisíniú nó gearradh SDM ar feadh tréimhsí fada a bheith ina
chúis le deacrachtaí análaithe (Caith masc i gcónaí agus tú ag gearradh SDM)
• Is gá imill SDM a chóireáil nuair a chuirtear bailchríoch air
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CRUA-CHLÁR
Crua-chlár

Eochairfhocail

Laíon

Brú

Uiscefhriotaíoch

Déantar crua-chlár trí shliseanna bog-adhmaid a “bhácáil” i gceimiceáin speisialta, ag teas an-ard, chun laíon
adhmaid a dhéanamh. Déantar na ceimiceáin a dhraenáil agus triomaítear an laíon faoi bhrú ollmhór chun cruachlár a dhéanamh. Bíonn sé de thiús 3-4mm.
Tá a lán cineálacha éagsúla crua-chláir ann. Is é an cineál is coitianta ná crua-chlár caighdeánach. Ní bhíonn ach
dromchla mín amháin air seo.

Baintear úsáid as crua-chlár do chúl caibinéad, bun tarraiceán, clúdaigh faoin urlár, mar phainéil bhalla agus mar
phainéil ar dhoirse taobh istigh.

Na buntáistí a bhaineann le Crua-chlár

•
•
•
•
•

Tá sé soghearrtha
Is féidir é a cheannach i leatháin uiscefhriotaíocha
Is féidir dathanna éagsúla a cheannach
Tá a lán cineálacha éagsúla crua-chláir ann
Ní úsáidtear aon chineál ábhair ghreamaithigh agus crua-chlár á dhéanamh.

Na míbhuntáistí a bhaineann le Crua-chlár

• Níl sé láidir
• Tá sé sobhriste

TÁA Cód Ráitis Uimh. 2 Teoiric 1
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MÁCHAILÍ ADHMAID
Eochairfhocail

Nádúrtha

Máchailí

Cranraí

Saorga

Fabhtanna

Cuasú

Freangadh

Tá gach crann éagsúil: imríonn cruth, méid agus ráta fáis na gcrann tionchar ar chaighdeán an adhmaid a
tháirgtear as. Bíonn tionchar ag an mbealach agus ag an uair ar leagadh an crann ar chaighdeán an adhmaid
freisin. Is féidir roinnt máchailí a bheith san adhmad de bharr na dtosca seo.
Is féidir máchailí a chur in dhá ghrúpa, NÁDÚRTHA agus SAORGA. Is féidir máchailí a bheith ann leo féin nó i
ngrúpaí, áfach.

MÁCHAILÍ NÁDÚRTHA
Fabhtanna Láir

Cranraí

Tarlaíonn na scoilteacha nó scáintí seo le croí (lár) an
chrainn agus tarlaíonn siad mar thoradh ar scaoileadh
an teannais inmheánaigh a fhorbraítear sa chrann
agus é ag fás sula leagtar é.

Foirmítear cranraí de réir mar a fhásann na géaga ó
thamhan an chrainn. Meastar gur máchail iad go
minic toisc go bhféadann an t-adhmad a bheith lag nó
uaireanta bíonn sé deacair obair leis nuair atá siad
ann. I gcásanna áirithe, áfach, bíonn siad ina
maisiúcháin.

Interior door made from
Scots Pine (Red Deal)
showing many knots
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MÁCHAILÍ SAORGA
Is féidir na máchailí seo tarlú nuair atá an crann gearrtha ina chláir agus iad fágtha ag triomú. Craptar an
t-adhmad agus é á thriomú. Ní tharlaíonn an crapadh seo go cothrom ar fud an cháir agus athraítear cruth
an chláir de bharr sin.

Cuasú
Seo crapadh an chláir trasna leithead an chláir agus casadh
thaobhanna an chláir suas ón laíon le linn stálaithe.

Freangadh/Casadh
Seo freangadh nó casadh an chláir trasna fhad an chláir
le linn stálaithe.

TÁA Cód Ráitis Uimh. 2 Teoiric 1
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Tarraing saighead le taispeáint cé acu atá i gceist:

Cuasú

Fabht Láir

Nádúrtha

Cuasú

Saorga

Cranraí

24
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Líon na bearnaí:
Tarlaíonn fabht láir nuair:

Déantar cranra trí

Ciallaíonn cuasú go bhfuil an t-adhmad

Ciallaíonn freangadh go bhfuil an t-adhmad

Is éard atá i máchail nádúrtha ná

Is éard atá i máchail shaorga ná

TÁA Cód Ráitis Uimh. 2 Teoiric 1

25

Aithin na huirlisí láimhe coitianta agus
lipéadaigh iad agus abair cad dó iad
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UIRLISÍ LÁIMHE
Rialóir Cruach

Eochairfhocail

Téip Tomhais

Peann luaidhe

Tomhas
Is iad na huirlisí is coitianta a úsáidtear le haghaidh tomhas sa seomra adhmadóireachta ná an RIALÓIR CRUACH
agus an TÉIP TOMHAIS.
Chun saotharphíosaí maithe cruinne a dhéanamh tá sé tábhachtach do shaotharphíosa a mharcáil go cruinn.
Is píosaí tábhachtacha trealaimh iad na huirlisí a úsáidtear don tomhas agus is cóir aire cheart a thabhairt dóibh.
Níor chóir iad a úsáid d’aon rud eile.

An Rialóir Cruach
Bíonn an rialóir cruach sa seomra adhmadóireachta 300mm ar fhad de ghnáth. Bíonn na marcanna ar an rialóir
i milliméadair (mm) nó i gceintiméadair (cm). Tosaíonn na toisí go léir ar an gceann cearnógach den rialóir.
Tomhas agus marcáil na méideanna seo a leanas ar na línte thíos:

(a)10mm

(b) 12mm

(c) 17mm

(d) 29mm

(e) 71mm

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

An Téip Tomhais
ÚSÁID: Baintear úsáid as an téip tomhais le haghaidh toisí fada de ghnáth. Baintear úsáid as chun méideanna
iomlána de shaotharphíosaí móra a sheiceáil agus chun cláir a mharcáil. Is féidir cinn d’fhaid éagsúla a fháil.

CUIMHNIGH: TOMHAIS FAOI DHÓ, GEARR UAIR AMHÁIN
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Saotharphíosa a dhéanamh
Marcáil

Slioschaoin

Fuíollábhar

Aghaidhchaoin

Toisí

Bacart

Eochairfhocail

Is iad an dá uirlis a mbaintear an úsáid is mó astu sa seomra adhmadóireachta chun saotharphíosa a mharcáil ná:
An Peann Luaidhe agus an Bacart

An Peann Luaidhe
Is é an peann luaidhe an uirlis a mbaintear an úsáid is mó as sa seomra adhmadóireachta chun saotharphíosa
a mharcáil.
Tá a lán cineálacha peann luaidhe ann agus is iad na pinn luaidhe HB nó H na cinn is fearr.
Coinnigh bior géar ar do pheann luaidhe i gcónaí; cabhróidh sé seo leat na toisí a mharcáil go cruinn. Níor chóir
badhrónna, pinn dúiche ná marcóirí a úsáid. An féidir leat smaoineamh ar chúiseanna ar bith gan iad a úsáid?

Roghnaítear aghaidhchaoin agus slioschaoin nuair a dhéantar saotharphíosa. Marcáiltear na toisí ar an
aghaidhchaoin agus ar an tslioschaoin.

Aghaidhchaoin

Slioschaoin

Léaráid a léiríonn an Aghaidhchaoin agus an tSlioschaoin

TÁA Cód Ráitis Uimh. 2 Teoiric 1
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An Bacart
Eochairfhocail

Lann

Cearnógach

Stiall Phráis

Ceap

Dronuilleoga

Seamanna

Tá trí phríomhúsaid a bhaintear as an mbacart:
1. Baintear úsáid as chun a fháil amach cé chomh cearnógach agus atá an saotharphíosa sula múnlaítear é
agus nuair atá sé múnlaithe.
2. Baintear úsáid as mar imeall díreach chun líne a mharcáil ar dronuillinn le haghaidhchaoin agus slioschaoin
an tsaotharphíosa.
3. Baintear úsáid as le cinntiú go bhfuil na hadhmaid cearnógach lena chéile ag a gcomhrac.
Nóta: Dronuillinn = 90 céim (90°)

Tá sé an-tábhachtach go mbeadh imeall an chip ar fad i
dtadhall leis an saotharphíosa agus an bacart á úsáid.
Seamanna
Ceap
Lann

Stiall Phráis

Ag cinntiú go bhfuil adhmaid cearnógach
lena chéile

Ag marcáil líne ag 90 céim (90°) le himeall
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Rianaire Marcála
Eochairfhocail

Stoc

Treocheangailte

Bior/Pionna

Ceap

Rianaire Marcála

Scriú Ordóige

ÚSÁID: Baintear úsáid as an rianaire marcála chun líne shingil a mharcáil i dtreocheangal le himeall an
tsaotharphíosa.

Bior/Pionna

Stoc

Stiallacha Aghaidhe
Scriú Ordóige

Ag úsáid rianaire marcála
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An Rianaire Moirtíse
Eochairfhocail

Stoc

Treocheangailte

Bior/Pionna

Ceap

Rianaire Moirtíse

Scriú Suite

Scriú Ordóige

ÚSÁID: Baintear úsáid as an rianaire moirtíse de ghnáth chun ailt mhoirtíse
agus tionúir a mharcáil.
Tá dhá bhior/phionna sa rianaire moirtíse. Tá ceann amháin acu suite (ní bhogann sé) agus is féidir an ceann
eile a bhogadh le scriú ordóige, a shleamhnaíonn an pionna suas an stoc. Is é an bior suite an ceann is giorra do
cheann an stoic.
Baintear úsáid as an rianaire moirtíse chun dhá líne i dtreocheangal le himeall an tsaotharphíosa a mharcáil.
Baintear úsáid as mar a úsáidfí rianaire marcála.

Scriú Suite
Pionna/
Bior Suite

Scriú Ordóige

Stoc

Bior/Pionna
Insocraithe
Ceap

Nóta: Tá an tríú pionna ag roinnt rianairí moirtíse ar féidir é a úsáid mar
rianaire marcála chomh maith
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Sceitseáil bacart anseo:
Cuir lipéid ar an gceap, an lann, na seamanna agus an stiall phráis

Baintear úsáid as bacart chun cé chomh c

is atá saotharphíosa a sheiceáil
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Sceitseáil Rianaire Marcála anseo:
Cuir lipéid ar an gceap, an stoc agus an bior/pionna agus an scriú ordóige.

Baintear úsáid as an rianaire marcála chun línte atá
mharcáil
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Sceitseáil Rianaire Moirtíse anseo:
Cuir lipéid ar an gceap, an stoc, an pionna/bior suite agus insocraithe, an scriú
ordóige agus an scriú suite

Baintear úsáid as an rianaire moirtíse de ghnáth mó chun ailt
mharcáil

agus

a
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SÁBHA LÁIMHE ADHMADÓIREACHTA
Eochairfhocail

Sábh Láimhe

Lann

Fiacla

Ceirf

Slí

ÚSÁID: Baintear úsáid as sábha láimhe chun adhmad, miotal nó plaisteach a ghearradh.

Is éard atá i sábh láimhe ná uirlis a bhfuil lann mhiotail air ar a bhfuil a lán fiacla géara V-chruthacha. Bíonn idir
lanna réidhe leathana agus lanna cúnga tanaí ann. Tá a lán éagsúlachtaí ann ó thaobh mhéid agus chruth na
bhfiacla ar shábha láimhe ag brath ar an úsáid a bhainfear astu.

Aire a thabhairt don sábh
Ní mór duit aire mhaith a thabhairt do shábha mar tá na fiacla sodhamáistithe. Ní ghearrfaidh fiacla sáibh atá
maol nó damáistithe i gceart agus d’fhéadfaidís a bheith ina gcúis timpiste

Fiacla Sáibh
Tá líon na bhfiacla ar lann sáibh an-tábhachtach agus sábh á roghnú. Dá mhó na fiacla is ea is míne ach is moille
an gearradh.
Dá lú fiacla ar lann sáibh, is ea is gairbhe ach is tapúla an gearradh.
Tomhaistear fiacla sáibh:
I mBioranna san Orlach (25mm) (BS) nó
I bhfiacla san Orlach (25mm) (FSO)

Ba chóir lann fiacla garbha (2, 3 FSO) a úsáid chun adhmad suas le 200mm ar leithead nó ar thiús a shábhadh.
Ba chóir lann mhionfhiaclach (18 go 32 FSO) a úsáid le haghaidh adhmaid nó
plaistigh faoi bhun 5mm.
Tá na fiacla níos leithne ná lann an tsáibh i gcás fhormhór na sábh toisc go bhfuil
na fiacla spréite amach i leith an chliatháin (Slí). Tugtar Ceirf ar leithead ghearradh
an tsáibh.
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Sábh Cóipeála
Eochairfhocail

Sábh Cóipeála

Buille Tarraingthe

Fiacla

Fráma

Pionna Treorála

Lann

Hanla

ÚSÁID: Baintear úsáid as an sábh cóipeála chun cruthanna agus/nó cuair i bpíosaí tanaí adhmaid a ghearradh.

Tá an lann an-tanaí sobhriste.
Ceann de na difríochtaí idir an sábh cóipeála agus na sábha eile ná go ngearrann sé ar an mbuille tarraingthe.
Chun go ngearrfadh an sábh ar an mbuille tarraingthe tá fiacla na lainne dírithe i dtreo an hanla. Cabhraíonn sé
seo gearradh díreach a dhéanamh.
Tá dhá phionna treorála, ceann ag gach foirceann den lann. Ní mór na pionnaí treorála seo a choinneáil ar aon
líne lena chéile.
Mura bhfuil na pionnaí treorála ar aon líne lena chéile, ní ghearrfaidh an lann go díreach agus seans go
mbrisfidh sí.
Tá ó 14 go 17 FSO ar lann sábh cóipeála.

Fráma

Pionna Treorála

Lann

Pionna Treorála

Hanla

TÁA Cód Ráitis Uimh. 2 Teoiric 1

35

Sprioc 7

Aithin na huirlisí láimhe coitianta agus
lipéadaigh iad agus abair cad dó iad

An Sábh Tionúir
Eochairfhocail

Obair Bhinse
Lann

Hanla

Sábh Tionúir
Maide Righne

ÚSÁID: Baintear úsáid as an sábh tionúir d’ obair éadrom bhinse agus chun adhmad a ghearradh go fad ar leith.

Tá maide righne le fad na lainne chun lúbadh na lainne a sheachaint. Éascaíonn sé seo gearradh díreach a
dhéanamh freisin.
Tá lanna d’fhaid éagsúla ar shábha tionúir.
Tá ó 10 go 15 FSO ar lann sáibh tionúir.
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An Sábh Painéil
Eochairfhocail

Sábh Painéil

Clár Monaraithe

ÚSÁID: Baintear úsáid as an sábh painéil chun ábhar sraithe tanaí a ghearradh mar shampla cláir mhonaraithe
mar shraithadhmad agus slischlár. Baintear úsáid as freisin chun gearradh a dhéanamh trasna snáithe adhmaid
mhóir/thiubh.

Tá ó 10 go 12 FSO ar lann sábh painé

TÁA Cód Ráitis Uimh. 2 Teoiric 1

37

Aithin na huirlisí láimhe coitianta agus
lipéadaigh iad agus abair cad dó iad

Sprioc 7

SISÉIL
Eochairfhocail

Siséal

Scamhadh

Binse

Smiotadh

Deilbhiú

Bís

Máilléad

Tá a lán cineálacha Siséal ann. Breathnóimid ar na cinn seo a leanas:
An siséal Beibhealfhaobhrach
An Siséal Moirtíse
An Siséal Láidir

Is do smiotadh agus do scamhadh adhmaid a bhaintear úsáid as an siséal de ghnáth. Ba chóir a bheith anchúramach ag úsáid an tsiséil. Agus tú ag smiotadh, coinníonn tú greim ar an siséal i lámh amháin agus tú ag
bualadh an hanla le máilléad atá sa lámh eile.
D’fhéadfadh hanla an tsiséil a bheith déanta as plaisteach nó as adhmad.
Is éard atá i gceist le scamhadh ná píosaí beaga d’fhuíolladhmad a bhaint ón saotharphíoasa.
Tá siséil de mhéideanna éagsúla ann agus is féidir lanna a cheannach atá ó 3mm go 40mm ar leithead. Is iad na
cinn is coitianta sa seomra adhmadóireachta ná 6mm, 10mm, 12mm, 18mm agus 25mm.

SÁBHÁILTEACHT:
Ní mór an dá lámh a choinneáil taobh thiar d’fhaobhar gearrtha an tsiséil. Ba
chóir an saotharphíosa a chur i mbís nó a bheith clampáilte leis an mbinse.
Coinnigh aghaidh an tsiséil ó do chorp agus tú ag obair leis.
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Aithin na huirlisí láimhe coitianta agus
lipéadaigh iad agus abair cad dó iad

Eochairfhocail

Beibhealfhaobhrach

Láidir

Moirtís

Siséal

An Siséal Beibhealfhaobhrach
ÚSÁID: Baintear úsáid as an siséal seo chun
fuíolladhmad a bhaint ó thrinsí agus le haghaidh
scafa. Is féidir an siséal a chur i gcúinní deacra toisc an
bheibhil (an taobh claonta).

An Siséal Láidir
ÚSÁID: Baintear úsáid as seo le haghaidh scamhadh

ginearálta adhmaid, chun feireadh a dhéanamh agus
le haghaidh smiotadh éadrom.
Níl taobhanna claonta ar an siséal seo.

An Siséal Moirtíse
ÚSÁID: Baintear úsáid as an siséal seo chun moirtísí a smiotadh amach agus le haghaidh obair throm.

Tá lann an tsiséil seo níos tibhe agus níos láidre ná lann na siséal eile ionas nach mbrisfidh muineál an tsiséil agus
moirtís á smiotadh amach.
Bíonn fáinne miotail/bianna ar bun agus barr an tsiséil uaireanta ionas nach scaoilfear an hanla nuair a
bhuaileann an máilléad é. Gníomhaíonn leicneán leathair mar mhaolaire turrainge ionas nach scoiltfidh an hanla.

TÁA Cód Ráitis Uimh. 2 Teoiric 1

39

Sprioc 7

Aithin na huirlisí láimhe coitianta agus
lipéadaigh iad agus abair cad dó iad

Máilléad
Eochairfhocail

Cóimeáil

Ailt

Máilléad

Feá

ÚSÁID: Baintear úsáid as an máilléad chun hanla an tsiséil a bhualadh nuair a smiotar fuíolladhmad amach ón
saotharphíosa.

Baintear úsáid as freisin chun píosaí a thapáil le chéile nó chun píosaí atá siúntáilte go dlúth lena chéile a
tharraingt ó chéile. Agus tú ag úsáid an mháilléid chun ailt a chóimeáil nó a bhaint as a chéile, cuir píosa
fuíolladhmaid ar bharr an tsaotharphíosa i gcónaí chun do shaotharphíosa a chosaint.
Bíonn máilléid déanta as adhmad (Feá) ach bíonn siad déanta as miotail bhoga, plaisteach agus seithe úr freisin.
Níor chóir nithe miotail a bhualadh leis mar déanfaidh seo dochar dóibh.

40

TÁA Cód Ráitis Uimh. 2 Teoiric 1

Sprioc 7

Aithin na huirlisí láimhe coitianta agus
lipéadaigh iad agus abair cad dó iad

CASÚIR
Eochairfhocail

Ladhrach

Ding

Crosphéin

Tiomáint

Hanla

Casúr

Tá a lán casúr éagsúil ann. Breáthóimid ar an gcasúr Warrington agus ar an gcasúr ladhrach.
ÚSÁID: Baintear úsáid as an gcasúr chun tairní, pionnaí agus dingeacha a thiomáint isteach.

Crosphéin

An Casúr Warrington

Hanla

Baintear úsáid as chun pionnaí painéil nó greamanna a thiomáint
mar is é seo an casúr is éadroime. Baintear úsáid as an
gcrosphéin chun pionnaí gearra a bhualadh.

Aghaidh

Ceann

An Casúr Ladhrach
ÚSÁID: Baintear úsáid as an gcasúr ladhrach chun tairní a tharraingt amach as adhmad agus chun iad a
thiomáint isteach ann.

Bíonn an hanla déanta as adhmad nó cruach. Baintear úsáid as an ladhar chun tairní a tharraingt amach as
adhmad. Tá ceann an chasúir ladhraigh socraithe le dingeacha cruach ionas nach mbainfear an ceann ón hanla
agus tairní á mbaint amach. Tá hanlaí adhmaid nó cruach ann.

Ladhar
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Sprioc 7

PLÁNAÍ ADHMAID
Eochairfhocail

Sliseog

Plána

Réphlána

Bailchríoch

Binsephlána

Garbhphlána

Mínphlána

ÚSÁID: Baintear úsáid as plána chun adhmad nach bhfuil ag teastáil a bhaint ina shliseoga ón saotharphíosa
ionas nach mbeidh an dromchla neamhchorrach agus ionas go mbeidh bailchríoch níos fearr air.

Tá a lán plánaí éagsúla ann agus tá gach ceann deartha sa chaoi is go ndéanfaidh sé jab éagsúil. Tá Plánaí
roinnte in dhá phríomhchatagóir: Binse-Phlánaí agus Plánaí Speisialta.

Binse-Phlánaí
Breathnóimid ar an ngarbhphlána agus ar an mínphlána
Is cóir binsephlánaí a choinneáil suite ar a dtaobh mura bhfuil siad in úsáid. Seo chun nach ndéanfar
damáiste don lann.

Grabhphána

Mínphlána

Is uirlis mhór adhmadóireachta é an garbhphlána
agus tá sé deartha sa chaoi is go mbeidh an túsáideoir in ann plánáil a dhéanamh ar adhmad agus
méideanna móra adhmaid a bhaint i dturas amháin.

Is uirlis níos lú é an mínphlána ná an garbhphlána - de
ghnáth bíonn sé idir 240mm -250mm ar fhad, agus
bíonn an lann tuairim is 50mm ar leithead. De ghnáth
seo an plána deireanach a úsáidtear chun bailchríoch a
chur ar dhromchla an adhmaid.

Is féidir leis bheith idir 355mm agus 380m ar fhad.
ÚSÁID: Baineann a lán ceardaithe úsáid as an
ÚSÁID: De ghnáth úsáidtear é chun múnlú garbh a

dhéanamh ar chláir agus is féidir leis sliseoga móra a
bhaint i ngach aon turas. Bíonn an lann idir 45mm
agus 50mm ar leithead.

355mm go 380mm
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mínphlána chun bailchríoch dheiridh a chur ar a gcuid
oibre. Go deimhin féin, bíonn an gearradh deireanach
chomh min sin go bhféadfaí snas seachas gearradh a
thabhairt air!

240mm go 250mm
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lipéadaigh iad agus abair cad dó iad

Codanna an Bhinse-Phlána
Eochairfhocail

Caidhp luamháin

Iarann Gearrtha

Cúliarann

Bonn
Hanla

Cúliarann
Plána-iarann
Frag

Caidhp Luamháin

Luamhán Ceartaitheach

Hanla

Doirnín

Bonn

Tá cóimeáil ghearrtha an phlána déanta suas den Chúliarann
agus den Iarann Gearrtha. Ceanglaíonn an Chaidhp
Luamháin an dá iarann sin le chéile.
An tIarann Gearrtha: Seo an chuid den phlána ar a

Cúliarann
Sliseoga

bhfuil an lann. Is gá don lann a bheith an-ghéar ar fad
ionas go mbeidh bailchríoch mhín ar an adhmad.
An Cúliarann: Tá an cúliarann ceangailte den iarrann
gearrtha le scriú, agus is gá don scriú a bheith an-teann
ionas nach rachaidh na sliseoga adhmaid isteach eatarthu.
Dá chóngaraí an cúliarann don lann is ea is míne a bheidh na
sliseoga. Tá aghaidh chuartha ar an gcúliarann agus seo an
chúis a gcasann na sliseoga aníos de réir mar a dhéantar an t-adhmad a phlánáil.

Iarann
Gearrtha

An Chaidhp Luamháin: Seo pláta iarainn mearscaoilte a choinníonn an cúliarann agus an t-iarann gearrtha
daingnithe.
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lipéadaigh iad agus abair cad dó iad

Plánaí speisialta
Tá a lán plánaí speisialta ann. Deartar na plánaí seo le haghaidh úsáide ar leith agus an chuid is mó den obair a
dhéantar leo is féidir an obair sin a dhéanamh le cuasphlána (féach leathanach 50). Breathnóimid ar na plánaí
speisialta seo a leanas: Blocphlána, Céimphlána, Claisphlána, agus Spócphlána.

An Blocphlána
Tá an blocphlána cosúil leis an mbinsephlána ach amháin go bhfuil sé
níos lú. Tá iarann gearrtha air atá socraithe ag uillinn íseal, agus an
beibheal thuas. De ghnáth bíonn sé beag go leor chun breith air le lámh
amháin.
ÚSÁID: De ghnáth úsáidtear an bolcphlána chun plánáil a dhéanamh ar

an snáithe cinn. Úsáidtear é freisin chun plánáil an-éadrom a dhéanamh,
chun saothar beag a phlánáil agus chun bailchríoch a chur ar shiúntaí adhmaid.

An Céimphlána
ÚSÁID: Baintear úsáid as an gCéimphlána chun plánáil a dhéanamh ar

chéim nó rabóid ag deireadh píosa adhmaid. Socraítear airde agus leithead
na rabóide trí threoraí taoibh nó stop doimhneachta a athrú.
Eitre
Rabóid

An Claisphlána
ÚSID: Baintear úsáid as an gClaisphlána chun clais nó eitre a ghearradh

feadh shnáithe an adhmaid. Tá a lán lann éagsúil ann ar féidir iad a
úsáid chun eitrí de thoisí éagsúla a ghearradh.

An Spócphlána
ÚSÁID: Baintear úsáid as an Spócphlána chun plánáil nó smúdáil a

dhéanamh ar dhromchlaí cuartha adhmaid. Tá dhá phríomhchineál
Spócphlánaí ann agus baintear úsáid astu chun cuar Cuasach (inmheánach)
nó cuar Dronnach (seachtrach) a phlánáil.
Cuar cuasach

Cuar dronnach
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Aithin na huirlisí láimhe coitianta agus
lipéadaigh iad agus abair cad dó iad

BINSE ADHMADÓIREACHTA AGUS TREALAMH BINSE
An Binse Adhmadóireachta
Déantar formhór na hoibre sa seomra adhmadóireachta ar an
mbinse adhmadóireachta. Bíonn taisceadáin stórála le
haghaidh uirlisí ar roinnt de na binsí. De ghnáth is de phéine
a bhíonn na binsí déanta agus bíonn dhá bhís ar an mbinse,
bís amháin ar gach taobh.
Coinnigh do bhinse glan agus néata. Seo do spás oibre.

Bís Bhinse
De ghnáth bíonn an bhís bhinse déanta de mhiotal agus í
greamaithe den bhinse.
ÚSÁID: Baintear úsáid as an mbís chun an t-adhmad a choinneáil

socair agus duine ag obair leis.

AN BAC-CHLÁR ADHMADÓIREACHTA
ÚSÁID: Baintear úsáid as an mbac-chlár adhmadóireachta chun

an t-adhmad a choinneáil socair agus an t-adhmadóir á
ghearradh.
Coinnítear greim dhaingean air sa bhís ionas nach mbogfaidh sé fad is atá an t-adhmad á ghearradh. Chomh
maith leis sin, cosnaíonn sé an binse ó dhamáiste ón sábh.
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UIRLISÍ CEANGAILTE
G-chrampa
Is uirlis cheangailte é an G-chrampa agus tá an t-ainm sin air
mar gheall ar a chruth.
ÚSÁID: Baintear úsáid as chun píosaí adhmaid a bhrú le chéile

fad is atáthar ag obair orthu nó má táthar ag ceangal píosaí
adhmaid le chéile le gliú. Coinnigh do shaotharpíosa saor ó
dhamáiste trí phíosa fuíolladhmaid a úsáid mar chosaint.

Saischrampa
ÚSÁID: Baintear úsáid as an saischrampa chun adhmad a

chrampáil má táthar ag gliúáil frámaí nó painéal.

Crampaí Eile
Tá a lán cineálacha éagsúla eile crampaí ann a úsáidtear chun adhmad a bhreith nó a bhrú le chéile.
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Aithin na huirlisí láimhe coitianta agus
lipéadaigh iad agus abair cad dó iad

UIRLISÍ CUMHACHTA
Cuidíonn uirlisí cumhachta linn an jab a dhéanamh níos tapúla. An sainmhíniú ar uirlisí cumhachta ná uirlisí a
úsáideann cineál éigin cumhachta, mar shampla leictreachas, cadhnra nó aer chun an uirlis a thiomáint.
I gcás fhormhór na n-uirlisí cumhachta a mbainimid úsáid astu sa seomra adhmadóireachta baineann siad úsáid
as an bpríomhlíonra leictreachais nó as cadhnra (uirlisí cumhachta gan sreang).
Tá roinnt buntáistí ag baint le huirlisí cumhachta gan sreang i gcomparáid le huirlisí cumhachta le sreang
(plugáilte isteach sa phríomhlíonra leictreachais).
• Is féidir iad a úsáid in aon áit chomh luath agus a dhéantar an cadhnra a luchtú.
• Níl aon seolán sraoilleach ann, agus mar sin níl aon chontúirt ann go ndéanfaí an duine a leictreamharú.

Is gá a bheith an-chúramach i gcónaí agus uirlisí cumhachta á n-úsáid agat.

ALWAYS FOLLOW THE GIVEN INSTRUCTIONS
FOR THE POWER TOOL THAT YOU ARE USING
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Aithin 4 uirlis chumhachta agus lipéadaigh iad agus
déan cur síos ar an gcaoi a n-úsáidfí iad go sábháilte

An Druilire Cumhachta
Eochairfhocail

Gníomhú Casúir

Luas Inathraithe

Tiomáint Inchúlaithe

Crágán

Gan Sreang

Is é an druilire cumhachta an druilire is coitianta de na huirlisí cumhachta. Tá druilirí le sreang agus druilirí gan
sreang ar fáil.
ÚSÁID: Baintear úsáid as an druilire chun poill a tholladh in adhmad, i mbríce, i miotal agus in ábhair eile.
Baintear úsáid freisin as an druilire gan sreang mar scriúire gan sreang.

Ar na gnéithe eile den druilire tá:
• Gníomhú casúir
• Luas inathraithe
• Tiomáint inchúlaithe
Tá gach béalmhír druilire agus gach béalmhír scriúire daingnithe sa chrágán.
SÁBHÁILTEACHT: Lean treoracha na ndéantóirí i gcónaí agus na meaisíní seo in úsáid agat.

Crágán
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Aithin 4 uirlis chumhachta agus lipéadaigh iad agus déan
cur síos ar an gcaoi a n-úsáidfí iad go sábháilte

An Greanóir Fithiseach
Eochairfhocail

Greanóir Fithiseach

Greanóir

Páipéar Scríobach

Preabshábh

ÚSÁID: Is uirlis chumhachta é an greanóir fithiseach a úsáidtear

chun adhmad a ghreanáil.
Ceanglaítear páipéar scríobadh den phillín rubair. Crithfidh an
pillín seo nuair a lasfar an greanóir.
Is féidir an páipéar scríobach a athrú, ag brath ar an mbailchríoch
atá ag teastáil. Bíonn malaí deannaigh ar roinnt greanóirí.

An Preabshábh
ÚSÁID: Is uirlis chumhachta é an preabhshábh a úsáidtear chun
adhmad, miotail éadroma, plaistigh etc. a ghearradh. Coinnítear an
lann go hingearach san uirlis. Gluaiseann an lann suas síos nuair a
lastar an uirlis. Is féidir an lann a athrú más gá.

Na buntáistí a bhaineann leis an bpreabshábh ná gur féidir úsáid a
bhaint as chun gearrthaí díreacha a dhéanamh agus chun
cruthanna neamhrialta a ghearradh ó leatháin ábhair. Tá an uirlis
chumhachta seo ar fáil freisin gan sreang.
Ba chóir lann nua a chur isteach sa phreabshábh tráth a n-éiríonn
an seancheann caite nó damáistithe. Tá a lán cineálacha éagsúla
lann ar fáil:- Lanna atá garbh nó mín, lanna a ghearrann adhmad
nó miotal.
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Briosca-shiúinéir
Eochairfhocail

Briosca-shiúinéir

Ubhchruthach

Rothlach

Briosca

Cuasphlána

Gearrthóir

Is uirlis chumhachta adhmadóireachta é an
briosca-shiúinéir, agus baintear úsáid as chun
píosaí adhmaid a shiúntú le chéile. Tá an brioscashiúinéir an-mhaith ag siúntú adhmaid ag cúinní
agus ag siúntú adhmaid imeall le himeall mar
shampla do bharr boird.

RPM

Brioscaí

ÚSÁID: Baintear úsáid as briosca-shiúinéir chun

sliotáin a ghearradh san adhmad a bhfuiltear
chun siúntú a dhéanamh air agus ansin cuirtear
briosca sraithadhmaid isteach idir sliotáin atá
clúdaithe le gliú chun siúnta daingean a
dhéanamh. Tá na brioscaí sraithadhmaid
ubhchruthach agus suíonn siad isteach sna sliotáin a ghearr an briosca-shiúinéir amach. Coinníonn siad an siúnta
le chéile le cúnamh ón ngliú adhmadóireachta. Is gá an siúnta a chlampáil go dtí go dtéachtann an gliú.

An Cuasphlána
ÚSÁID: Is uirlis ardluais ghearrtha rothlach é an cuasphlána. De ghnáth
baintear úsáid as chun eitrí a ghearradh, chun imill mhaisiúla a chruthú ar
adhmad, nó chun cuas a ghearradh amach.

Baintear úsáid as imeall bhéalmhír ghearrtha an chuasphlána, a rothlaíonn
ag luasanna tuairim is 25,000 go 30,000 RPM chun gearradh mín a
dhéanamh.
De ghnáth is féidir cuasphlánaí le luasanna inathraithe a shocrú le haghaidh
luasanna ó 10,000 RPM go 30,000 RPM.
Is féidir béalmhíreanna de thoisí agus de chruthanna
éagsúla a fháil ag brath ar chruas an adhmaid nó an
ábhair a chaithfear a ghearradh, agus ar an gcineál
gearrtha atá ag teastáil.
Is féidir béalmhír an chuasphlána a ardú nó a ísliú ag brath ar dhoimhne an ghearrtha
atá ag teastáil.
1 4’
7
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Aithin ábhair chuí eile agus faigh tuiscint ar an gcaoi a
n-úsáidfí iad go sábháilte (m.sh. fabraicí, miotail, ceirmeoirí erl.)

AIRÍONNA ÁBHAIR
Is é adhmad an príomhábhar a mbaintear úsáid as sa seomra adhmadóireachta ach tá a lán ábhar eile a
mbaintear úsáid astu chomh maith le hadhmad nó in ionad adhmaid. Ina measc tá miotail, plaistigh, fabraicí,
rubar, gloine, etc.
Tá sé tábhachtach go mbeadh eolas agat ar aon ábhar a bhfuil suim agat obair leis. Seo thíos roinnt focal is féidir
a úsáid chun cur síos ar airíonna ábhar: cruas, neart, righneas, ionsúiteacht, leaisteachas, uiscedhíonach,
insliú, insliú teirmeach, insliú leictreach. Tá a lán airíonna eile ábhair ann.

Cruas

Friotaíocht ábhair i gcoinne scríobtha agus brú. Tá sé níos deacra crua-adhmad a mharcáil
ná mar atá sé bogadhmad a mharcáil.

Neart

An cumas atá ag ábhar fanacht slán ó bhriseadh i gcás go gcuirtear an t-ábhar sin faoi
bhrú, mar shampla trí bhrú síos nó tarraingt aníos.

Righneas

Is éard atá i gceist le righneas ná tomhas den méid fuinnimh is gá chun an t-ábhar sin a
bhriseadh. Tá tábhacht ag baint le righneas i gcás rudaí a bhuailtear mar shampla le
máilléad.

Leaisteachas

An cumas atá ag ábhar filleadh ar a chruth bunaidh tar éis an brú a bhaint e.g. banda
rubair.

Plaisteacht

An cumas atá ag ábhar bheith múnlaithe go cruth eile go héasca e.g. marla, cré potaire
agus aicrileach.

Ionsúiteacht

An cumas atá ag ábhar leacht a shú isteach.

Uiscedhíonach

Díonadh i gcoinne leachtanna. Ruaigeann sé uisce.

Insliú

Cuireann insliú stop le sreabhadh leachta nó teasa.

Insliú Teirmeach

Cumas ábhair laghdú ar an ráta aistrithe teasa e.g. insliú san áiléar.

Insliú Leictreach

Cumas ábhair stop a chur le sreabhadh srutha leictreachais e.g. Clúdach plaisteach ar
cháblaíleictreacha.
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Fabraicí
Eochairfhocail

Fabraic

Sintéiseach

Síoda

Línéadach

Snáithíní

Ainmhí

Leathair

Athghinte

Nádúrtha

Olann

Cadás

De déantús an Duine

Tagraíonn fabraicí d’aon ábhar a dhéantar trí fhíodóireacht nó trí chniotáil ar shnáithíní. Is féidir ansin úsáid a
bhaint as an bhfabraic chun earraí eile a dhéanamh (éadaí, etc.). Tagraíonn snáithíní do phíosaí fada tanaí de
shubstaint nádúrtha nó shaorga, a bhfuil a gcruth cosúil le snáithe nó ribe gruaige. Tá dhá chineál snáithíní ann.
Nádúrtha nó de Dhéantús an Duine.
Snáithíní Nádúrtha tagann siad seo ó ainmnithe agus ó phlandaí.
Snáithíní Ainmnithe ina measc tá:

Olann – Snáithíní ó fhionnadh ainmní: Caoirigh, gabhair, coiníní.
Leathair – Craiceann ainmní.
Síoda – Snáithíní ó chocún an tseiriceáin.
Snáithíní Planda ina measc tá:
Cadás – Snáithíní ó fhaighneog plandaí cadáis.
Línéadach – seo teicstíl déanta ó shnáithíní an lín.
Snáithíní de dhéantús an duine - déanann an duine iad seo ó cheimiceáin. Níl siad le fáil sa nádúr.
Tá dhá chineál snáithíní de dhéantús an duine ann:
Snáithíní sintéiseacha – déantar iad seo as gual, ola agus/nó as ceimiceáin eile.
Snáithíní athghinte – déantar iad seo as ábhar planda ach le ceimiceáin curtha

Coats, blankets, toys, clothing,
insulation, carpets.

Leather

Flexible, extremely durable, does not tear easily, is lightweight.

Sporting goods, coats, bags, belts
and shoes

Silk

Is the strongest natural fibre, very comfortable, absorbs
moisture, cool to wear in summer.

Blouses, dresses, scarves, pants,
ties

Cotton

Natural resource that is fully renewable, strong and durable,
soft and comfortable.

Blouses, shirts, shorts, jackets,
pants.

Linen

Two to three times as strong as cotton, quite stiff and wrinkles
easily, absorbs moisture and dries quickly.

Dresses, Suits, Coats, Shirts,
Children’s wear, Bed sheets

Polyester

Inexpensive; superior strength and resilience; lightweight; has
an unusually high melting point.

All types of clothing, bedspreads,
sheets, pillows.

Acrylic

Quick drying to move moisture from body surface, Easily
washed, retains shape, Resistant to moths, oil, and chemicals.

Sweaters, socks, sportswear,
children’s wear, Blankets.

Nylon

Exceptionally strong, Elastic, Easy to wash, Can be precoloured or dyed in wide range of colours.

Clothes, raincoats, cyclewear,
windbreakers, swimwear

Aiceatáit

Brath agus cuma mhín. Raon leathan dathanna, bog, triomaíonn
go héasca, leamhan-díonach agus coincleach-dhíonach

Blúsanna, gúnaí, éadaí pósta,
feistis tí.

Vioscós

Leaisteachas níos fearr ná cadás & línéadach, is féidir fithíní a
chur ann go héasca, seoltóir maith teasa. Ceann de na teicstílí
in ionsúití, éasca dathú a dhéanamh air.

Snáithíní an-fhada leanúnacha,
an-tanaí, éadaí

Snáithíní Nádúrtha
Fabraic Ainmní

Wool is hard wearing, elastic, comfortable, absorbs water.

Snáithíní de D an D.
Sintéiseach

Uses

Wool

Snáithíní
Nádúrtha
Planda
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Ceirmeoirí
Is é is ceirmeach ann ná aon earra atá déanta as cré. De ghnáth déantar é a bhácáil (in áith) chun go mbeadh
bailchríoch chrua, bhuanfasach air, mar shampla brící, tíleanna balla agus urláir, báisíní, agus gréithe.
Seo a leanas mar a dhéantar ceirmeoirí:
• Múnlaítear an chré agus í fliuch
• Cuirtear sin isteach in áith agus bácáiltear é go teocht 1000° C
• Cuirtear glónra ceirmigh d’aon dath is mian leat ar an earra le scuab, agus fágtar an saothar le triomú
thar oíche ag teocht an tseomra. Ansin cuirtear an saothar isteach san áith arís.

Airíonna ceirmeoirí
•
•
•
•

Crua ach sobhriste (Éasca iad a bhriseadh)
Caitheamh-dhíonach (An-láidir má chuirtear glónra orthu)
Inslitheoirí teirmeacha (Is féidir leo teochtaí arda a sheasamh)
Inslitheoirí leictreacha (Ní sheolann siad leictr
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ADHMAD A SHIÚNTÚ LE HADHMAD
Is é atá i siúnta adhmaid ná an áit ina dtrasnaíonn dhá phíosa adhmaid atá ceangailte a chéile. Baintear úsáid as
ceanglóirí, mar shampla scriúnna nó tairní, gliú nó siúntaí adhmaid chun an ceangal a dhéanamh, nó is féidir
meascán de na nithe sin a úsáid.

TAIRNÍ
Eochairfhocail

Sreang

Pionnaí

Tairne Pritil

Sreangthairní

Painéil

Múnláil

Cruinne

Lorga-thairne

Casúr

Tá úsáid tairní ina bhealach éasca
agus gasta dhá phíosa adhmaid a
shiúntú le chéile. Tá a lán
cineálacha agus méideanna éagsúla
tairní ann. Ní foláir duit an cineál
ceart tairne a úsáid don jab atá idir
lámha agat.
Coinníonn tairní rudaí le chéile trí
fhrithchuimilt. Nuair a bhuaileann
tú an tairne isteach san adhmad
scarann sin na snáithíní adhmaid
óna chéile, agus sa mhéid go
gcruthaítear frithchuimilt mhór
coinnítear an tairne daingean.
Scoilteann adhmad ó am go chéile,
go háirithe ag foirceann cláir, agus
tarlaíonn sin sa mhéid nach bhfuil
mórán frithchuimilte ann agus dá
bhrí sin gan mórán cumhachta
ceangailte.

Fáinneach

Pionna
Múnlaitheach

Tacóid
Chumhdaitheoireachta

Stápla

Stápla Maol
Ceann
Copair
Sreangthairne
Cruinn

Pionna
Sceithín
Pionna
Painéil

Tacóid

Tairne
Saoirseachta

Claspa

Sprioga

Sreangthairne
Ubhchruthach

Tairne
Plástarchláir

Cut Floor
Brad

Ceanglóir
Rocach

Breathnóimid ar trí chineál tairne: Sreangthairne Cruinn; Sreangthairne Ubhchruthach; Pionnaí Painéil.

Sreangthairne Cruinn
Baintear úsáid as na tairní seo i gcás go bhfuil neart ag teastáil agus gur cuma leat
cén chuma atá air. Is minic a úsáidtear iad chun frámaí, urláir nó díonta a chur le
chéile agus in obair ghinearálta siúinéireachta.
Tá ceann mór cruinn orthu agus bíonn faid éagsúla acu idir 20mm agus 150mm.
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Sreangthairne Ubhchruthach
Tá an tairne seo ubhchruthach
. Tá bealach ceart agus
bealach mícheart an tairne seo a thiomáint isteach san adhmad.
Tá níos lú seans go scoiltfidh na tairní seo an t-adhmad i gcás go
mbuailtear isteach san adhmad i gceart iad leis an gcasúr. Is féidir
an ceann a bhualadh síos isteach faoi bhun an dromchla ag baint
úsáide as pritil tairní.
Is féidir sreangthairní ubhchruthacha a úsáid níos cóngaraí
d’fhoirceann píosa adhmaid ná na sreangthairní cruinne.
Díoltar iad ag faid idir 12mm go 150mm.

Pionnaí Painéil
Tá cinn bheaga agus lorgaí tanaí ag na pionnaí painéil. Baintear úsáid astu
chun píosaí tanaí adhmaid a ghreamú de chrua-chlár agus de mhúnláil.
Sa mhéid go bhfuil an ceann chomh beag ar na tairní seo is féidir iad a
bhualadh síos faoi bhun dhromchla an adhmaid le pritil tairní. Díoltar iad
ag faid idir 5mm agus 40mm.

Pritil Tairní
Baintear úsáid as pritil tairní chun ceann an tairne nó an
phionna painéil a bhualadh síos faoi bhun an dromchla.
De ghnáth buailtear é le casúr. Ar gach pritil tairní tá barr
múnlaithe a bhfuil trastomhas aige a chaithfidh bheith in
oiriúint don tairne nó don phionna ionas gur féidir é a
bhualadh síos i gceart.
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SCRIÚNNA
Eochairfhocail

Scriúnna

Sliotán

Cruach

Leacaithe

Prás

I gcrua-adhmad baintear úsáid as scriúnna den chuid is mó chun adhmad a shiúntú le hadhmad agus chun
feistis a shiúntú le hadhmad – mar shampla insí, glais, hanlaí etc.
Tá tuairim is seacht n-uaire an chumhacht cheangailteach
ag scriúnna is atá ag tairní toisc go bhfuil siad snáithithe.
Déantar scriúnna de mhiotail éagsúla. Na scriúnna a
úsáidtear in adhmadóireacht bíonn siadsan déanta de
chruach nó de phrás de ghnáth.

Scriú Croschinn
Philips

Scriú
Traidisiúnta
Ceannsliotáin

Bíonn croscheann nó ceannsliotán ar na scriúnna a úsáidtear in adhmadóireacht de ghnáth (bain úsáid as
scriúire croschinn nó as scriúire le sliotán singil sa cheann (bain úsáid as scriúire le ceann cothrom).
Déantar scriúnna adhmaid a rangú de réir an chineáil tiomána is gá chun iad a scriúáil isteach, cruth an chinn
agus fad an scriú.
Cineálacha tiomána. Tá dhá dhearadh bhunúsacha tiomána ann – sliotán agus croscheann. Dé ghnáth leis na
tairní croschinn is de dhéantús 'Philips' nó 'Pozidrive’ iad. Bíonn gá le scriúire ar leith chun iad a thiomáint

isteach cé gur féidir scriúire Philips a úsáid le haghaidh scriúnna Pozidrive. Tá sé tábhachtach i gcónaí scriúire den
méid ceart a úsáid chun a chinntiú nach ndéanfar damáiste don saotharphíosa nó don scr

Codanna an Scriú
Tá cineálacha éagsúla scriúnna ann a mbaintear úsáid astu san adhmadóireacht. Leacaithe, Ceann Ardaithe,
Ceann Cruinn, etc.

Leacaithe

Ardaithe

Cruinn/cruinneachánach

FAD

Ceann
Lorga

Snáithe
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An Scriú Leacaithe
Is féidir ceann sliotáin nó croscheann a bheith ar scriú leacaithe.
Leacaithe
Déantar é sa chaoi is go mbeidh an ceann cothrom le dromchla an adhmaid nuair
atá sé á scriúáil isteach. (Is gá do pholl an scriú a bheith leacaithe le béalmhír
leacaithe don scriú seo).

Poll
Piolótach

Baintear úsáid as an scriú leacaithe chun píosaí
adhmaid a shiúntú le chéile agus chun feistis a
cheangal – amhail insí, glais, hanlaí, etc. i gcás nach
dteastaíonn uait go mbeidh ceann an scriú ag
gobadh amach os cionn an dromchla.
Béalmhír Leacaithe

Bíonn méid an scriú ag brath ar thiús (tomhas) na lorga. Sonraítear an tomhas i
gcónaí ina uimhir, ó 0 go 20.

Dá laghad mhéid an tomhais is ea is tanaí an scriú, agus a mhalairt – le tomhas mór beidh an scriú níos tibhe.
Tá sé rud is gá a bheith ar eolas agat agus tú ag ceannach sc
1. Cé chomh fada is gá don scriú a bheith. (Fad)
2. Cé chomh tiubh is gá don lorga a bheith. (Tomhas)
3. Cén sórt cinn atá ag teastáil uait. (Leacaithe, etc.)
4. Cén t-ábhar atá ag teastáil. (Cruach, etc.)
5. Cén tiománaí atá ag teastáil. (Croscheann, etc.)
6. Cén cineál snáithe is cóir a bheith sa scriú. (Slischlár, etc)
Má théann tú isteach i siopa chun bosca scriúnna a cheannach agus dá n-iarrfá bosca de:
scriúnna 25mm, uimhir 6, leacaithe, cruaiche, croschinn
25mm

umhir 6

leacaithe

cruach

croscheann

slischlár

1

2

3

4

5

6

Fad

Lorga

Ceann

Dúnta de

Tiomáint

Snáithe

Seo an cineál scriú a gheofá.
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FEISTIS
Na príomhbhealaí chun adhmad a shiúntú ná trí fheistis miotail nó phlaisteacha a úsáid nó trí shiúntaí
adhmadóireachta a úsáid.

Eochairfhocail

Feistis

Buninse

Laiste

Inse

Glas

Inse Pianó

Inse Ceilte

Breathnóimid ar na feistis seo a leanas; Insí; Feistis Sho-scaoilte (SS); Glais; Laistí

Insí
Is feistis iad insí a úsáidtear ionas gur féidir doirse, geataí nó bairr etc. a oscailt nó a dhúnadh ach iad fós
ceangailte. Breathnóimid ar na hinsí seo: an buninse, an t-inse pianó agus an t-inse ceilte.

Buninse
Baintear an-úsáid as an mbuninse sa tionscal déantóireachta caibinéad
agus cearpantóireachta. De ghnáth is insí iad seo den chineál a úsáidtear
do dhoirse tí.
Tá dhá lannóg san inse seo. Ceann amháin atá cuasaithe isteach sa doras
agus an ceann eile isteach i bhfráma an dorais.
De ghnáth is de chruach nó de phrás a dhéantar buninsí agus baintear
úsáid as scriúnna leacaithe chun iad a fheistiú.
Is féidir buninsí d’fhaid éagsúla a fáil – faid idir 13mm agus 150mm.

Inse Pianó
Tá an t-inse pianó ina bhuninse fada. Díoltar an t-inse
pianó ag faid 1830mm agus 2440mm agus gearrtar
an t-inse de réir mar is gá.
Is minic a bhaintear úsáid as chun barr a choinneáil ar
chaibinéid agus chun doirse beaga a choinneáil ar

thaisceadáin etc.
Feistítear é feadh fhad iomlán an dorais nó an bhairr a
fheistítear le scriúnna leacaithe.
Bíonn insí pianó déanta de phrás nó de chruach
clúdaithe le prás de ghnáth.
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Eochairfhocail

Caibinéad

Athruithe

Dromchla

Daingean

Glas

Moirtís

Feisteas So-scaoilte (SS)

Inse Ceilte
De ghnáth baintear úsáid as inse ceilte ar dhoirse cistine agus
ar aonaid troscáin sa seomra codlata. Ceiltear iad ó radharc
nuair a dhúntar doras an chaibinéid.
Tá na hinsí seo déanta in dhá chuid: is é cuas agus géag an inse
an chéad chuid agus feistítear seo leis an doras; is é an
gléasphláta an chuid eile agus feistítear sin de fhráma an
aonaid troscáin.
Is gá poll beacht a dhruileáil sa doras ionas gur féidir cuas an
inse a fheistiú. Leis an inse seo is féidir a lán athruithe a
dhéanamh ar an doras tar éis é a fheistiú.
Tá an t-inse ceilte an-fheiliúnach do shlischlár nó do Chlár Snáithíneach Meándlúis (MDF).

Feistis Sho-scaoilte (SS)
Baintear úsáid as feistis sho-scaoilte (SS) den chuid is mó chun troscán leacphacáilte a chóimeáil. Baintear úsáid
astu in aonaid cistine nó i dtroscán féinchóimeála. Feistis sho-scaoilte (SS), de ghnáth is feistis iad ar féidir iad a
shiúntú le chéile le scriú nó bolta amháin.
I gcás fhormhór na bhfeisteas SS tá siad neamhchostasach
agus éasca le húsáid. Dé ghnáth bíonn siad déanta de
phlaisteach nó de mhiotal.
Tá a lán cineálacha feisteas so-scaoilte (SS) ann.
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Glais
Is feisteas é an glas a úsáidtear chun doirse, tarraiceáin, etc.
a choinneáil dúnta agus daingean.
Is féidir iad a fheistiú ar dhromchla (glas suite ar an
dromchla) nó a fheistiú ar imeall (glas moirtíse) dorais nó
tarraiceáin.
Suíonn an glas moirtíse isteach sa mhoirtís a ‘gearradh
amach’ as imeall dorais adhmaid. Glasáiltear an doras le
bolta a phreabann isteach i bpláta buailteáin ar fhráma an
dorais chomh luath agus a chastar an eochair.

Laistí
Is é is laiste nó bolta ann ná feisteas a úsáidtear chun doirse, tarraiceáin, etc. a choinneáil dúnta ach gan iad a
bheith daingean.
Tá a lán cineálacha laistí agus boltaí ann. Na cinn is mó a mbaintear úsáid astu sa seomra adhmadóireachta ná;
an laiste cúpla rollóirí; an gránlaiste; an laiste maighnéadach agus an bolta troscáin.

An Laiste
Cúpla Rollóirí
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DÚIDÍNÍ (AILT) ADHMAID
Eochairfhocail

Bunalt

Leathalt Déadach

Béalalt

Leathalt Crosach

Méaralt (Alt Bosca)

Leathalt T

Alt Moirtíse agus Tionúir

Ionas go n-éireoidh go maith le tionscadal adhmadóireachta is gá duit bheith ar an eolas faoin alt ceart le húsáid,
agus conas an t-alt a úsáid ar an mbealach cuí.
Smaoinigh i gcónaí ar cé chomh láidir is gá don alt a bheith, cá mhéid d’achar gliúála a bheidh ann agus cén
chuma a bheidh ar an alt críochnaithe.
Ba chóir smaoineamh i gcónaí ar threo an fhórsa ar an alt .

Bunalt
Tá Bunailt ar na hailt is bunúsaí chun dhá phíosa adhmaid a cheangal le chéile,
agus cé nach iad seo na hailt is láidre, bíonn siad úsáideach i roinnt cásanna.
Faoi bhrú is féidir an t-alt seo a bhaint go héasca. Mar sin is gá é a dhaingniú le
scriúnna nó le tairní.
Bunalt

Leathalt Crosach
Baintear úsáid as Leathailt Chrosacha i gcás go bhfuil gá dhá phíosa
adhmaid a thrasnaíonn a chéile a cheangal. Uaireanta feictear na hailt
seo ar na ráillí daingniúcháin ar bhoird agus ar chathaoireacha.

Leathailt Chrosacha

Leathalt T
Baintear úsáid as leathailt T i gcás go bhfuil dhá phíosa adhmaid dronuilleach
lena chéile.
Tá an t-alt seo cuíosach láidir, ach bíonn sé ag brath ar ghliú do roinnt
mhaith dá chumha
Leathalt T
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Leathalt Déadach
Tá leathailt dhéadacha cosúil le leathailt T ach amháin go mbaintear úsáid as
leathailt dhéadacha i gcás go bhfuil níos mó nirt ag teastáil. Tá sé an-deacair alt
mar seo a tharraingt as a chéile mar thoradh ar an gcruth déadach atá ar
cheann de na píosaí.
De ghnáth baintear úsáid as an alt seo chun frámaí a thógáil.
Leathalt Déadach

Méaralt nó Alt Bosca
Tá an méaralt nó an t-alt bosca an-oiriúnach chun boscaí a thógáil agus
oiriúnach le húsáid ar adhmaid nádúrtha mar shampla péine nó mahagaine nó
fiú ar chláir de dhéantús an duine amhail sraithadhmad agus MDF. Tá an t-alt
seo an-láidir i gcás go mbaintear úsáid as chomh maith le gliú ardchaighdeáin
cosúil le PVA.
Baintear úsáid as an alt seo do raon táirgí, mar shampla boscaí seod, tógáil
caibinéad, cófraí cistine agus a lán ábhar eile.

Méaralt

Moirtís

Alt Moirtíse agus Tionúir
Baintear úsáid as ailt mhoirtíse agus tionúir chun boird, cathaoireacha
agus roinnt mhaith frámaí eile a dhéanamh. Gearrtar tionúir ionas go noirfidh sé don mhoirtíse agus de ghnáth tá guaillí aige a shuíonn nuair a
théann an t-alt isteach sa mhoirtís go hiomlán. Is féidir an t-alt seo a
ghliúáil, a ghreamú nó a dhingeadh chun an glas a choinneáil ina áit.
Tionúir
Tá an t-alt moirtíse agus tionúir ina alt thar a bheith láidir agus tá a lán
cineálacha alt moirtíse agus tionúir ar fáil.
Alt Moirtíse agus Tionúir

Béalalt
Tá an béalalt cosúil leis an alt moirtíse agus tionúir sa mhéid go bhfuil
moirtís agus tionúr aige. An difríocht ná go bhfuil an mhoirtís oscailte ar
thaobh amháin sa bhéalalt.

Béalalt
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BAILCHRÍOCHNÚ
Eochairfhocail

Páipéar

Scríobach

Líontóir Plána

Dromchla

I gcás go bhfuil tú chun an-chuid ama a chaitheamh ar thionscadal adhmadóireachta, déanann sé ciall go
dteastódh uait bailchríoch a chur ar do shaothar chun é a thaispeáint do dhaoine eile agus chun é a chosaint ar
feadh na mblianta. An difríocht idir tionscadal maith adhmadóireachta agus tionscadal adhmadóireachta den
chéad scoth ná an bhailchríoch a chuirtear air.
Cuirtear bailchríoch dhromchla ar shaothar chun é a shéalú nó chun an t-adhmad a chosaint ó thaise, salachar,
teas nó ionsaí feithide agus fungais. Sular féidir aon sórt bailchríche a chur ar adhmad, is gá an t-adhmad a
ullmhú ar dtús. Mar sin is gá dó bheith – glan, mín agus saor ó mharcanna.
Tosaíonn an próiseas bailchríochnaithe le hullmhú an dromchla, trí ghreanáil de láimh (de ghnáth le bloc
greanála nó le greanóir cumhachta), trí scríobadh, nó trí phlánáil.

Marcanna a bhaint
Na marcanna coitianta ar chóir iad a bhaint ná – loig/dronna, smáil ó ghliú, poill/scoilteanna, scrabhadh agus
marcanna pinn luaidhe.
Is féidir loig a baint ar roinnt bealaí:
a. Trí phlána a úsáid chun an t-adhmad mórthimpeall a bhaint
b. Trí theas agus fliuchras a chur ar an log, agus ar an gcaoi sin méadóidh an t-adhmad chuig
a mhéid bunaidh
Dronna (móra) – is féidir iad seo a bhaint trí phlánáil a dhéanamh ar an adhmad. Is féidir dronna níos lú a bhaint

trí scríobadh nó trí ghreanáil.
Smáil ó ghliú is féidir iadsan a bhaint trí scríobadh nó greanáil.
Poill agus scoilteanna is gá iad seo a líonadh le líontóir oiriúnach.
Scrabhadh – is féidir seo a bhaint trí úsáid a bhaint as páipéar scríobach.
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Greanáil
Sular féidir aon bhailchríoch a chur ar dhromchla is gá an dromchla sin a ullmhú ar dtús. Ní bheidh an
bhailchríoch ach chomh maith leis an ullmhúchán. Mar sin de ghnáth is gá an dromchla a ullmhú ag baint
úsáide as páipéar scríobach.

Páipéar scríobach (Páipéar gainimh)
De ghnáth úsáidtear an téarma 'páipéar gainimh' chun tagairt do gach cineál páipéir a bhfuil grean greamaithe
de chúlbhileog. An téarma nua-aimseartha air seo ná páipéar scríobach.
Tagann an téarma greanáil ó úsáid a bhaint as páipéar le grean greamaithe de chun adhmad a smúdáil. Is féidir
páipéar scríobach nua-aimseartha a dhéanamh ag baint úsáide as píosaí gloine nó as grean de shaghas eile agus
é greamaithe de phíosa éagaigh nó de pháipéar. Bíonn grád an pháipéir ag brath ar na scrábaigh a mbaintear
úsáid astu agus an páipéar á dhéanamh. Bíonn an t-eolas sin tugtha ar chúl an pháipéir.

Cineálacha Scráb.

Méideanna na Ghrin

Mion-mhín

800-1200

An-mhín

400-600

Mín

180-360

Meánach

100-150

Garbh

40-80

Céimeanna den ghreanáil

1. Agus tú ag greanáil ba chóir duit greanáil a dhéanamh i dtreo an tsnáithe. Ciallaíonn seo go ndéantar
greanáil leis an snáithe.
2. I gcás go bhfuil páipéar le cúpla grean éagsúil in úsáid
tosaigh leis an gceann is gairbhe agus críochnaigh leis
an gceann is míne, ag brath ar cé chomh garbh is a
bhí an t-adhmad ag an tús.
TOSAIGH LE GRÁID
50, 60, 80, 100, 120

CRÍOCHNAIGH LE GRÁID
220, 240, 280, 320

3. Ar dhromchlaí cothroma bain úsáid as bloc greanála
coirc chun greim a bhreith ar an bpáipéar scríobach.
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BAILCHRÍOCHA A CHUIRTEAR AR ADHMAD
Eochairfhocail

Ruaim

Biotáillebhunach

Seachtrach

Péint

Olachunac

Inmheánach

Vearnais

Uiscebhunach

Forchur

Tá a lán cineálacha éagsúla bailchríoch atá ar fáil ach na cinn is coitianta a úsáidtear sa seomra adhmadóireachta ná:
RUAIMEANNA

VEARNAISÍ

PÉINT

OLAÍ

Beidh do rogha bailchríche ag brath ar na nithe seo ; Cad dó a n-úsáidtear an rud; Cá n-úsáidtear é–
laistigh/lasmuigh; Sábháilteacht – bia, leanaí, etc.; Do rogha phearsanta féin.
NÓTA EOLAIS: Ní féidir bailchríocha a mheascadh ach lena gcineáil féin. i.e. Uiscebhunach le huiscebhunach.

RUAIMEANNA
Tá a lán fáthanna ar chóir adhmad a ruaimniú:
1. Chun cuma níos fearr a chur air
2. Chun go seasfadh an snáithe amach
3. Meaitseáil ar chineálacha éagsúla adhmaid
4. Sean-adhmad agus adhmad nua a mheascadh

Cineálacha Ruaimeanna

Bíonn cineálacha éagsúla, brandaí éagsúla agus dathanna éagsúla
ruaime ar fáil ach an phríomhdhifríocht eatarthu ná cad as a bhfuil siad
déanta.
Seo a leanas na príomhchineálacha ruaime:

1. Uiscebhunach
2. Biotáillebhunach
Modh chun ruaim a fhorchur ar adhmad:

1. Cinntigh go bhfuil an dromchla glan agus ullmhaithe i gceart
2. Cuir ruaim ar an adhmad trí úsáid a bhaint as éadach nó as scuab.
Súnn an t-adhmad isteach an ruaim agus coinníonn sé an ruaim
istigh. An ola nó an t-uisce a d’iompar isteach an ruaim imíonn sé sin trí ghalú.
3. Tar éis don adhmad triomú is féidir na cótaí bailchríche a chur ar an adhmad.
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VEARNAIS
Is minic a bhíonn vearnais le fáil sa seomra adhmadóireachta. Bailchríoch gan dath atá ann, ach bíonn sé ar fáil
freisin le beagán datha. Tá vearnais láidir, uiscedhíonach agus teasdíonach.
Cineálacha Vearnaisí

Tá vearnais le bailchríoch lonrach nó neamhlonrach ar fáil. Is féidir vearnais a cheannach leis an ruaim measctha
leis chomh maith. Tá dhá chineál ann:
1. Uiscebhunach
2. Biotáillebhunach
Na hÚsáidí a Bhaintear as Vearnais

Is féidir vearnais a úsáid laistigh agus lasmuigh ar raon leathan de mhíreanna mar shampla ar bháid, ar throscán,
ar bhréagáin, ar dhoirse, ar fhuinneoga agus ar urláir.
An chaoi a bhforchuirtear vearnais ar adhmad:

1.
2.
3.
4.

Cinntigh go bhfuil an dromchla glan agus ullmhaithe i gceart.
Cuireann an chéad bhratú vearnaise séala ar an adhmad.
Scuab an vearnais ar an adhmad, ag críochnú sa treo céanna leis an snáithe.
Tabhair am don vearnais triomú agus ansin déan greanáil éadrom ar an adhmad ag baint úsáide as
páipéar scríobach.
5. Ansin cuir an dara bratú vearnaise ar an adhmad.
6. Is féidir an tríú bratú vearnaise a chur air nuair a bheidh sé tirim.
Airíonna Vearnaise:

•

Tá vearnais teas-díonach agus alcól-díonach.

•

Tá vearnais caitheamh-dhíonach agus tuaslagóir-dhíonach.

•

Tá vearnais uiscedhíonach agus galuisce-dhíonach (taise-dhíonach).

•

Tá aga fada leasaithe aige (tógann sé roinnt mhaith ama triomú) .

•

Cé go ndéanann an t-aga fada leasaithe seo éasca é a scuabadh, ciallaíonn sé gur féidir le deannach titim
agus greamú sa bhailchríoch.

•

Éiríonn sé buí le caitheamh ama, níos mó ná mar a éiríonn bailchríocha eile.

Leasaíonn vearnais toisc go bhfuil sé nochta d’ocsaigin. I gcás go bhfágtar vearnais i gcanna ina bhfuil aer,
tiocfaidh craiceann ar a bharr le caitheamh ama. Mura bhfuil an vearnais éirithe ina ghlóthach faoi bhun an
chraicinn tá sé ceart go leor le húsáid. Bain an craiceann agus scag an chuid eile den vearnais isteach i gcanna
níos lú (nó i bpróca gloine), agus séalaigh é.
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PÉINT
Eochairfhocail

Biotáille Bhán

Cóta Séalaithe

Fochóta

Tá péint ar fáil i raon dathanna agus bailchríoch éagsúil. Tá péint buanfasach agus is féidir í a ghlanadh go héasca.
Na hÚsáidí a Bhaintear as Péint

Is féidir péint a úsáid go hinmheánach agus go seachtrach ar aon rud atá déanta d’adhmad nó de tháirgí
adhmaid.
Modh chun péint a fhorchur ar adhmad:

1. Cinntigh go bhfuil an dromchla atá le péinteáil glan agus ullmhaithe i gceart.
2. Cuir cóta séalaithe péinte ar an adhmad.
3. Cuir fochóta ar an adhmad atá ceart don chóta bailchríche.
4. Tabhair am dó seo triomú agus ansin déan greanáil éadrom le páipéar scríobach.
5. Cuir an bratú deireanach péinte air agus fág é le triomú.
Conas aire a thabhairt do scuaba péinte:

1. Glan an scuab in éadach tar éis úsáid a bhaint aisti.
2. Is féidir an scuab a ghlanadh i leacht cosúil le biotáille bhán, i gcás gur baineadh úsáid as bailchríoch
ola/biotáille. I gcás gur baineadh úsáid as bailchríoch uiscebhunach is féidir an scuab a ghlanadh le huisce.
3. Triomaigh an scuab leis an éadach sula mbaintear úsáid as arís.
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OLAÍ
Eochairfhocail

Tocsaineach

Neamhthocsaineach

Ola Phlandúi

Tá bailchríocha ola in úsáid leis na céadta bliain chun adhmad a chóireáil agus a chaomhnú. Úscann bailchríocha
ola isteach san adhmad agus téann isteach i snáithíní an adhmaid. Dá bharr seo, ní féidir bailchríocha ola a
charnadh anuas ar a chéile ionas go mbeidh bratú tiubh ar an adhmad mar a dhéantar le vearnais.
Tá bailchríocha ola ar na bailchríocha is éasca a chur ar an adhmad, ach is iad is lú a chuireann cosaint ar fáil don
adhmad chomh maith. Buntáiste eile ná gur féidir miondeisiúcháin a dhéanamh trí bheagán eile ola a chuimilt ar
an adhmad.
Bailchríocha Ola a Chur ar Adhmad

Bíonn bailchríoch álainn ar an adhmad má dhéantar bailchríochnú maith le hola, ach tógann sé seo roinnt
mhaith ama agus tá níos mó iarrachta i gceist leis ná mar atá i gceist le brat uachtair cosúil le vearnais a chur air.
Maothaíonn bailchríocha ola isteach i snáithe an adhmaid agus ní shuíonn siad ar an dromchla cosúil le vearnais,
rud eile atá go deas faoin mbailchríoch seo.
Ní gá ach bailchríoch ola a chuimilt ar dhromchla adhmaid le seanphíosa éadaigh cadáis.
I gcás formhór na mbailchríoch tá gá le 5-6 bhrat chun bailchríoch cheart a fháil. Tabhair tuairim is 48 uair don
phíosa le triomú (nó níos mó ná 48 uair) sula gcuirfidh tú an chéad bhrat eile air. Cuir ola ar an bpíosa arís, agus
coinnigh é fliuch ar feadh 20 nóiméad ar a laghad sula dtabharfaidh tú an deis dó triomú.
Déan greanáil gach uair idir gach brat.
Ola Phlandúil - is féidir úsáid a bhaint as seo mar bhailchríoch ar earraí adhmaid más gá dóibh bheith

neamhthocsaineach, mar shampla babhlaí sailéid, spúnóga adhmaid, bréagáin etc.
Tá roinnt olaí plandúla a spreagann frithghníomhú ailléarga

NÓTAÍ TÁBHACHTACH SÁBHÁILTEACHTA
Tá sé an-dóchúil go rachaidh seanpíosaí éadaigh (a d’úsáid tú don bhailchríochnú)
trí thine as a stuaim féin. Tarlaíonn seo sa mhéid go ngalaíonn tuaslagóirí ó na
seanphíosaí éadaigh mura bhfuil dóthain aeir acu galú i gceart agus gintear teas
sa phíosa éadaigh.
Nuair atá críochnaithe agat le seanphíosa éadaigh a bhfuil ola air cuir an píosa
éadaigh sin in uisce chun dóiteán a chosc.
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SÁBHÁILTEACHT AGUS TÚ AG
ÚSÁID BAILCHRÍOCH
1. Lean treorach an déantóra i gcónaí.
2. Ba chóir gach bailchríoch a choinneáil i spás le haerú maith.
3. Caith gloiní cosanta, análaitheoir nó aghaidhmhasc, i gcás
go bhfuil gá leis
4. Caith éadaí cosantacha agus/nó lámhainní PVC i gcás go
bhfuil gá leo.
5. Ná caith tobac, ná hith agus ná hól agus bailchríocha in
úsáid agat.
6. Nigh do lámha tar éis duit bailchríoch a úsáid.
7. Ná doirt fuíoll-bhailchríoch isteach i ndraenacha.
8. Nuair atá críochnaithe agat leis an seanphíosa éadaigh
olach cuir é in uisce chun dóiteán a chosc.
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