
Cláir Mhonaraithe
Torthaí Foghlama:

1.1,1.2,1.8,1.10,1.11,1.12

2.11,2.12,2.13,2.14

3.3,3.4,3.6,3.7,3.9,3.11,3.12

Téamaí na Caibidle

• Cleachtais aitheanta sláinte agus sábhailteachta a 

chur i bhfeidhm nuair a bhíonn cláir mhonaraithe in 

úsáid

• An tionchar a bhíonn ag na próisis 

dhéantúsaíochta ar an gcomhshaol agus ar an 

bpobal i gcoitinne a aithint

• Meastóireacht a dhéanamh ar úsáid na gclár 

monaraithe i gcomparáid le hadhmaid thraidisiúnta
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▪ Tugtar cláir mhonaraithe ar bhoird adhmaid shaorga. Is 

as cáithníní adhmaid, veinírí agus ábhair eile adhmaid a 

dhéantar iad. Is minic a úsáidtear cláir a mhonaraithe in 

ionad cláir adhmaid chun troscáin a dhéanamh nó i

dtionscal na tógála.



Cineálacha Clár

Monaraithe Cláir Lannacha
Sraithadhmad Bloc-chlár Lannchlár

Cláir Cháithníneacha
Clár sliseog treoshuite Slischlár

Cláir Shnáithíneacha
Crua-chlár Clár snáithíneach meándlúis (MDF)       Clár snáithíneach ard-dlúis (HDF)



▪ Déantar sraithadhmad as 

sraitheanna de veinírí atá

greamaithe dá chéile. Bíonn

uimhreacha corra sna

sraitheanna i gcónaí, mar 

shampla: trí shraith, cúig

shraith, srl. Bíonn an cineál

céanna veiníre ar an mbun

agus ar an mbarr chun go 

mbeadh an chuma chéanna

ar gach aon taobh den 

chlár.

Sraithadhmad

Úsáid:

• Troscán

• Painéalú istigh i ngluaisteáin

• Boscaí

• Tógáil urlár



▪ Tá an-chosúlacht idir bloc-

chlár agus lannchlár. Sa dá

chás, bíonn an veinír curtha

ar an mbarr agus ar an 

mbun. Bíonn lataí adhmaid

istigh i lár an chláir.

Bloc-chlár agus lannchlár

Úsáid:

• Doirse

• Táblaí

• Seilfeanna

• Painéil agus ballaí deighilte



▪ Bíonn na cláir déanta as 

sliseoga adhmaid atá dhá

uair níos faide ar a bhfad ná

ar a leithead. Bíonn na

sliseoga suite beagnach

comhthreomhar lena chéile.

Clár sliseog treoshuite (OSB)

Úsáid:

• Clúdach ar bhallaí

• Urláir

• Deic dín



▪ Déantar slischlár as 

sliseanna beaga adhmaid, 

cáithníní adhmaid, mín

sáibh agus fuíollábhar eile. 

Measctar na píosaí adhmaid

le roisín sintéiseach. Téitear

agus comhbhrúitear an 

meascán chun cláir a 

dhéanamh

Úsáid:

• Boird oibre chistine (brataithe le meilimín)

• Struchtúir bhunúsacha do chaibinéid cistine.

• Troscán leacphaca



▪ Is as snáithíní tirime a 

dhéantar clár snáithíneach

meándlúis & Ard-dlúis (MDF 

& HDF). Measctar na

snáithíní le céir agus le 

roisín sintéiseach agus

cuirtear i gcruth cláir iad. 

▪ Tá siad an-úsáideach chun

troscán a dhéanamh. Is 

modh saor é agus bíonn tú

ábalta dathanna éagsúla a 

chur ar throscán.

Cláir Shnáithíneacha

Úsáid:

• Struchtúir bhunúsacha do 

chaibinéid chistine.

• Troscán leacphaca

• Doirse


