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Šablono pakeitimo 

instrukcija: 

 
•norėdami pritaikyti visai 

prezentacijai vienos 

spalvos šabloną, 

viršutinėje meniu 

juostoje pasirinkite 

Design įrankį ir 

pritaikykite vieną iš 

pirmų 4 šablonų; 

 

•norėdami skirtingoms 

temoms pritaikyti 

skirtingų spalvų 

šablonus, meniu juostoje 

pasirinkite Home / 

Layout įrankį. 

 
Giedrius Pilkis 

2019 vasaris 

 Kanapių pluošto/spalių 
įterpimo į medienos drožlių 
plokštes galimybės 
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 Kanapių pluošto įterpimo ... 

Naujų technologijų įtaką baldų 
dizainui analizavo VDA Dizaino 
katedros doktorantė, dizainerė Inga 
Valentinienė, kuri 2016 metais apgynė 
disertaciją tema „VIETINIŲ 
PLUOŠTINIŲ MEDŽIAGŲ PRITAIKYMAS 
EKO BALDŲ DIZAINUI“. 
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Medienos drožlių plokštės (MDP) 

Kanapių spaliai yra sumedėję  

vidiniai audiniai, kurie yra laikomi 

šalutiniu pluošto gamybos 

produktu. 

Daugiausiai jų yra naudojama 

gyvūnų pakratams (95%), o 

statybų sektoriuje tik 5%.  

 

Kanapių spaliai yra tinkami 

termoizoliacinių kompozitų gamybai, 

nes turi smulkiaporę akytą struktūrą, 

todėl naudojant kanapių spalius 

galima pasiekti geras tiek 

stiprumines tiek termoizoliacines 

savybes 
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Medienos drožlių/plaušo plokštės  



9 

Šablono pakeitimo 

instrukcija: 

 
•norėdami pritaikyti visai 

prezentacijai vienos 

spalvos šabloną, 

viršutinėje meniu 

juostoje pasirinkite 

Design įrankį ir 

pritaikykite vieną iš 

pirmų 4 šablonų; 

 

•norėdami skirtingoms 

temoms pritaikyti 

skirtingų spalvų 

šablonus, meniu juostoje 

pasirinkite Home / 

Layout įrankį. 

 



10 

Šablono pakeitimo 

instrukcija: 

 
•norėdami pritaikyti visai 

prezentacijai vienos 

spalvos šabloną, 

viršutinėje meniu 

juostoje pasirinkite 

Design įrankį ir 

pritaikykite vieną iš 

pirmų 4 šablonų; 

 

•norėdami skirtingoms 

temoms pritaikyti 

skirtingų spalvų 

šablonus, meniu juostoje 

pasirinkite Home / 

Layout įrankį. 

 

Medienos drožlių plokštės (MDP) 



11 

Šablono pakeitimo 

instrukcija: 

 
•norėdami pritaikyti visai 

prezentacijai vienos 

spalvos šabloną, 

viršutinėje meniu 

juostoje pasirinkite 

Design įrankį ir 

pritaikykite vieną iš 

pirmų 4 šablonų; 

 

•norėdami skirtingoms 

temoms pritaikyti 

skirtingų spalvų 

šablonus, meniu juostoje 

pasirinkite Home / 

Layout įrankį. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L4eKUzaWcL4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TwaIzv-M4N4 

 

 

Medienos drožlių plokštės (MDP) 

https://www.youtube.com/watch?v=L4eKUzaWcL4
https://www.youtube.com/watch?v=TwaIzv-M4N4
https://www.youtube.com/watch?v=TwaIzv-M4N4
https://www.youtube.com/watch?v=TwaIzv-M4N4
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Medienos drožlių plokštės (MDP) - (angl. 

Particleboard, Chipboard, vok. 

spanplatte) – lakštinė medžiaga, 

gaminama karštai presuojant su klijais 

sumaišytus medienos smulkinius: 

drožles, skiedreles, taip pat pjuvenas ar 

kitas smulkinių pavidalo 

medžiagas. MDP gamybai racionaliai 

naudojamos pirminio medienos 

apdirbimo atliekos, menkavertė apvalioji 

mediena.  

Medienos drožlių plokštės (MDP) 
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Smulkiniai neturi masyviai 

medienai būdingos pluošto 

krypties, įprastinių defektų, todėl 

gali būti panaudojami labai įvairiai. 

Medienos drožlių plokštės 

naudojamos baldams, durims 

gaminti, statybose, įrengiant sienas, 

prekėms pakuoti ir kt. 

Smulkinių plokštės. 

Apibrėžtis ir klasifikacija  

Europos standartas 

 EN 309:2005 

 

Medienos drožlių plokštės (MDP) 
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Šiame Europos standarte taikomas šis terminas ir jo 

apibrėžtis. Smulkinių plokštė - lakštinė medžiaga, 

gaminama presuojant ir šildant sumaišytus su klijais 

medienos smulkinius (medienos drožles, skiedras, 

frezavimo drožles, pjuvenas ir pan.) ir (arba) kitas smulkinių 

pavidalo lignoceliuliozines medžiagas (linų spalius, kanapių 

spalius, cukranendrių gabalėlius, šiaudus ir pan.)  

de Spanplatte 

en particleboard 

fr panneau de particules 

 

Medienos drožlių plokštės (MDP) 
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Pagal paviršiaus apdirbimą klasifikuojamos: 

• tik presuotos (nešlifuotos) 

• šlifuotos ar kalibruotos 

• skysčiais dengtos (pvz., dažais) 

• dengtos kietais lakštais slegiant (pvz., lukštu, įmirkytu dekoratyviniu 

popieriumi, dekoratyvinių laminatų lakštais, folija) 

Pagal smulkinių matmenis ir formą: 

• drožlių plokštės 

• plaušo plokštės 

• skydai iš kitokių smulkinių, pvz., spalių (linų plokštė) 

 

Medienos drožlių plokštės (MDP) 
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Pagal panaudojimą (Europos standartas EN 312:2003) 

 yra klasifikuoti septyni plokščių tipai, kurių paskirtis tokia: 

P1 Bendrosios paskirties plokštės, naudojamos sausoje aplinkoje; 

P2 Plokštės vidinei įrangai (įskaitant baldus), naudojamos sausoje 

aplinkoje; 

P3 Apkrovų neveikiamos plokštės, naudojamos drėgnoje aplinkoje; 

P4 Apkrovų veikiamos plokštės, naudojamos sausoje aplinkoje; 

P5 Apkrovų veikiamos plokštės, naudojamos drėgnoje aplinkoje; 

P6 Didelių apkrovų veikiamos plokštės, naudojamos sausoje 

aplinkoje; 

P7 Didelių apkrovų veikiamos plokštės, naudojamos drėgnoje 

aplinkoje. 

 

Medienos drožlių plokštės (MDP) 
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MDP klijuojamos įvairiais 

drėgmei atspariais sintetiniais 

klijais. Daugiausia kenksmingų 

medžiagų išskiria neapdailintos 

MDP. Sveikatai žalingų 

medžiagų emisiją galima mažinti 

arba visai izoliuoti apklijavus 

visą plokščių paviršių lukštu ar 

kitų medžiagų plėvelėmis, 

padengus dažais, lakais.  

 

Medienos drožlių plokštės (MDP) 
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Formaldehido emisiją reguliuoja visos didžiosios pasaulio valstybės: 

Jungtinės Amerikos Valstijos, Japonija. Europos Sąjunga yra nustačiusi 

pakankamai griežtus reikalavimus, kurie turi atitikti E1 normas: t.y., 

0,125mg/m³ pagal standartą LST EN 717-1 pasitelkiant kamerinį 

nustatymo metodą bei 5,0mg/m²h nekondicionuotiems bandiniams 

pagal standartą LST EN 717-2 tiriant dujų analizės metodu. Šie 

standarto reikalavimai privalomi Lietuvos gamintojams, parduodantiems 

savo produkciją Europos Sąjungos šalyse. Tačiau besivystančiose 

šalyse šių reikalavimų nėra arba jie nėra tokie griežti, taigi formaldehido 

išsiskyrimas du ir daugiau kartų viršija E1 normas. Todėl baldai ir 

medienos gaminiai gali būti kenksmingi sveikatai. Dar aukštesnius 

reikalavimus savo tiekėjams paskutiniu metu taiko koncernas IKEA, 

kurio reikalavimai atitinka ½ E1. Tai didžiulis iššūkis daugeliui klijų 

gamintojų, nes reikia patiekti klijus nepakeitus jų technologinių 

charakteristikų ir klijavimo savybių, o laisvo formaldehido išsiskyrimą 

sumažinti dukart, o netolimoje ateityje viliamasi ir iki trijų kartų.  

 

 

Medienos drožlių plokštės (MDP) 
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MDP baldai yra populiariausi, žinoma, dėl kainos – ji pati mažiausia 

bendroje kainų skalėje. Masinė tokių baldų gamyba užtikrina didžiulį 

dydžių, spalvų ir stilių pasirinkimą. Vienintelis apribojimas – medžio 

drožlių plokščių baldai gali būti tik griežtų geometrinių formų. Apvalinti 

kampai, reljefiniai fasadai gaminami iš natūralios medienos arba 

medienos plaušo plokščių. 

 

Medienos drožlių plokštės (MDP) 
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Medienos drožlių plokštės (?) 
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http://inhabitat.com/werner-aisslinger-creates-a-stackable-seating-with-a-modern-form-using-hemp// 

Werner Aisslinger Creates Stackable Modern Chair from Hemp 

Kanapių kompozitai 



23 

Šablono pakeitimo 

instrukcija: 

 
•norėdami pritaikyti visai 

prezentacijai vienos 

spalvos šabloną, 

viršutinėje meniu 

juostoje pasirinkite 

Design įrankį ir 

pritaikykite vieną iš 

pirmų 4 šablonų; 

 

•norėdami skirtingoms 

temoms pritaikyti 

skirtingų spalvų 

šablonus, meniu juostoje 

pasirinkite Home / 

Layout įrankį. 

 

Ačiū už dėmesį 


