
Stálú Adhmaid
Torthaí Foghlama:

1.1,1.2,1.3,1.8,

2.11,

3.5,3.11,3.12,

Téamaí na Caibidle
• An cion taise is oiriúnaí d’adhmad a

aithint i gcásanna éagsúla

• Modhanna stálaithe a thuiscint

• Dúshláin a bhaineann le caomhnú na 

bhforaoisí a mheas

Antoine Ó Finneadha



Cén Fáth?

▪ Ní minic a thagann crapadh/freangadh/díchumadh ar adhmad stálaithe.

▪ Chun ionsaí ó fheithidí a laghdú

▪ Chun an t-adhmad a dhéanamh níos éadroime

▪ Is fusa adhmad stálaithe a ghearradh, a phlánáil, a ghreanáil, a oibriú le 

meaisíní agus a tholladh le druilire.

▪ Tá adhmad “tais-scópach”- ar nós spúinse, mar sin caitear an tomhas

ceart a aimsiú trí stálú



Cion Taise (MC)

▪ Tugtar cion taise an adhmaid ar an méid taise atá i 

bpíosa adhmaid. Cuirtear an cion taise in iúl mar 

chéatadán den mheáchan a bheadh ag an adhmad dá

mbainfí an taise ar fad as.



Cion Taise (MC)

▪ Tabhair faoi deara gur 20% an cion taise is airde sa

tábla. Má bhíonn an cion taise níos airde ná sin, bíonn

an baol ann go lobhfadh an t-adhmad.

Adhmad Struchtúrach 18%

Troscán gairdín 16%

Seomra leapa, seomra suite 9-13%

Seomraí le teas  21℃ + 6-10%



Úsáidtear méadar taise chun cion taise 

an adhmaid a thomhas

▪ Nuair a bhíonn taise i láthair san 

adhmad, sreabhann an leictreachas

níos éasca tríd an dá bhiorán. É sin 

ráite, seasfaidh adhmad atá ag éirí

níos tirime in aghaidh sreabhaidh

leictrigh

Is ionann BM agus an bunmheáchan (an meáchan ag tús an turgnaimh) agus is ionann MT agus an meáchan tirim (an meáchan deiridh). 

BM – MT X   100  =  Cion Taise (%)

MT



Stálú Nádúrtha/Aerstálú



Stálú Nádúrtha

Buntáistí

▪ An-saor - An modh stálaithe is saoire dá bhfuil
ann.

▪ Éasca le déanamh

▪ Ní bhíonn meaisíní leictreacha ag teastáil -
úsáidtear fuinneamh nádúrtha

Míbhuntáistí

▪ An-mhall – tógann sé thart ar bhliain clár 20 
mm ar tiús a stálú.

▪ Ag brath ar an aimsir - deacair é a rialú

▪ Ní féidir % taise níos lú ná 20-22% a fháil tar 
éis an stálaithe



Chun scoilteanna mar seo a stopadh

Péinteáil na himill nó

ceangail banda miotail

orthu chun an scoilteadh

a chosc Peinteáil

Scoilt

Bannaí Miotail



Áith Urrannach

▪ Cuirtear an 

chruach adhmaid

isteach san áith

ar thralaí agus

bíonn gal á

shéideadh

isteach san áith.

▪ Scaoiltear an t-

aer tais amach

aisti freisin agus

ligtear aer úr

isteach

Tralaí



Stálú Áithe

Buntáistí

▪ Níos sciobtha ná Aerstálú

▪ Is féidir an t-adhmad a thriomú níos fearr

▪ Ní lúbann an t-adhmad chomh mór

Míbhuntáistí

▪ Aonad níos costasaí

▪ Úsáideann sé a lán leictreachais

▪ Bíonn oibreoir áithe ag teastáil



Stálú Fhorchéimnitheach
▪ Cuirtear cruacha

adhmaid isteach

san áith ar shraith

tralaithe agus

gluaiseann na 

tralaithe ar ráillí

tríd an áith. 

▪ De réir mar a 

ghluaiseann na 

tralaithe ar

aghaidh, éiríonn

an t-aer níos teo

agus níos tirime

Treo an aeir

Taise the
Taise fhuar



Áith Fhorchéimnitheach

Buntáistí

▪ Modh sciobtha le cabhair an teasa

▪ Níos mó smachta agat ar an triomú

▪ Triomaítear na plancanna uilig mar a chéile

▪ Bíonn níos lú lochtanna ar na cláir.

Míbhuntáistí

▪ An-chostasach - Bíonn trealamh costasach ag teastáil.

▪ Úsáidtear cuid mhór fuinnimh.

▪ Bíonn innealtóir ag teastáil ar feadh an phróisis.


