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Streszczenie
Pytki klinkierowe ciesz si w ostatnim czasie coraz wikszym zainteresowaniem. Jest to zwizane szczególnie z bogactwem
oferowanych przez producentów ksztatów i elementów dekoracyjnych, bardzo dobrymi parametrami technicznymi tych wyrobów oraz
rónorodnoci moliwoci zastosowania.
Ceramika Parady Sp. z o.o., oprócz wyrobów klinkierowych kojarzonych przez klientów z tradycyjn ceg budowlan, posiada w swojej
ofercie take wyroby produkowane z uyciem nowoczesnych metod zdobniczych. Dziki temu produkty s wykorzystywane ju nie tylko
jako okadzina zewntrzna budynków, ale coraz czciej jako podstawowy element dekoracyjny wntrz.
Zastosowana metoda produkcji, czyli formowanie przez prasowanie, pozwala na uzyskanie takich waciwoci kocowego produktu,
jakich nie mona otrzyma przy produkcji za pomoc cignienia z masy plastycznej.
Wychodzc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, oferta elementów klinkierowych jest stale poszerzana. Jest to moliwe midzy innymi
dziki zastosowaniu najnowoczeniejszych urzdze oraz materiaów, które sprawiaj, e ten specy czny rodzaj wyrobów ceramicznych
staje si produktem o charakterze rozwojowym.
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NEW POSSIBILITIES OF PRESSED CLINKER APPLICATIONS
Many people are recently interested in clinker tiles. This is particularly connected with shapes and decorative elements wealth offered
by manufactures, very good technical parameters of these products and diversity of applications.
Ceramika Parady Sp. z o.o., besides clinker products joined by clients with traditional building brick, has also products made with
use of modern decorative methods in its offer. Thanks to that products are used not only as buildings’ external covering, but as basic
decorative element of interior more often.
Used method of production, that is forming by pressing, permits to obtain such properties of the nal product which are not possible
to get by pulling with plastic mass.
The offer of clinker products is still broadened. This is possible, among other things, thanks to usage of the most modern machines
and materials, which make that speci c type of ceramic tiles a product with perspective character.
Keywords: Clinker, traditional ceramics, pressing

Klinkier - wprowadzenie
Klinkier produkuje si z mocno spieczonego surowca
ilastego; na tle innych wyrobów ceramicznych wyrónia si
naturaln, ciemno czerwon barw czerepu. Swoj popularno zdoby ju kilkadziesit lat temu, bowiem umoliwi
poczenie ciekawej estetyki z dobrymi wasnociami wytrzymaociowymi. Przez dugie lata sowo „klinkier” zwizane
byo przede wszystkim z ceg budowlan, a wic materiaem
konstrukcyjnym sucym do budowania cian lub elementów
tzw. maej architektury.
Zainteresowanie tym tworzywem nie sabnie z uwagi
na coraz szersze moliwoci jego zastosowania. W cigu
ostatnich lat rónorodno wyrobów oferowanych przez
poszczególnych producentów klinkieru stale ronie, a klienci
mog zachwyca si bogactwem proponowanych elementów
dekoracyjnych (Rys. 1).
Przyszli uytkownicy wybieraj pytki klinkierowe chcc
zachowa typowo naturalny wygld ich budynków czy ogrodze. Nie zapominaj oni równie o wysokich parametrach

technicznych, które w znacznym stopniu warunkuj moliwo uycia tych produktów zarówno na zewntrz, jak i jako
elementu stanowicego pynne przejcie ze strefy wejciowej
do wntrza domu.

Rys. 1. Klinkierowe elementy dekoracyjne w wersji Classic i Faenza
do kolekcji Sophistic
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Wyroby klinkierowe Ceramiki Parady
Ceramika Parady Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie
wiele rodzajów pytek ceramicznych, które pozwalaj zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagajcych klientów. Bardzo obszern grup asortymentow naszej Firmy s pytki
klinkierowe wytwarzane zakadzie produkcyjnym w Wielkiej
Woli koo Paradya. W skad szerokiej gamy produktów
klinkierowych wchodz:
• pytka bazowa gadka o wymiarach 300 x 300 x 11 mm,
• pytka bazowa strukturalna o wymiarach 300 x 300 x
11 mm,
• pytka stopnicowa prosta gadka o wymiarach 300 x 300
x 11 mm,
• pytka stopnicowa prosta strukturalna o wymiarach 300
x 300 x 11 mm,
• pytka stopnicowa narona gadka o wymiarach 300 x
300 x 11 mm,
• pytka stopnicowa narona strukturalna o wymiarach 300
x 300 x 11 mm,
• pytka podstopnicowa gadka o wymiarach 148 x 300 x
11 mm,
• pytka podstopnicowa strukturalna o wymiarach 148 x
300 x 11 mm,
• cokó gadki o wymiarach 81 x 300 x 11 mm,
• cokó strukturalny o wymiarach 81 x 300 x 11 mm,
• pytka parapetowa o wymiarach 148 x 300 x 11 mm,
• pytka parapetowa o wymiarach 135 x 245 x 11 mm,
• pytka parapetowa o wymiarach 100 x 200 x 11 mm,
• pytka elewacyjna gadka o wymiarach 245 x 65,8 x
7,4 mm,
• pytka elewacyjna strukturalna o wymiarach 245 x 65,8
x 7,4 mm,
• pytka stopnicowa prosta z kapinosem o wymiarach 300
x 330 x 11 mm,
• pytka stopnicowa narona z kapinosem o wymiarach
330 x 330 x 11 mm,
Rónorodno efektów zdobniczych oraz dua liczba
formatów pytek klinkierowych jest cech charakterystyczn
wyróniajc te wyroby na tle wyrobów konkurencji. Sprawia
to, e nasz ofert zainteresowani s zarówno klienci poszukujcy produktów, które umoliwi im nawizanie do typowej,
tradycyjnej cegy budowlanej lub dachówek (wyroby pokryte
angob na bazie naturalnych surowców mineralnych - rys.
2), ale take klienci, którzy wybieraj klinkier jako okadzin
w bardziej nowoczesnych wntrzach.
Produkcja tego typu wyrobów jest moliwa dziki zastosowaniu najnowoczeniejszych metod sucych do
zdobienia powierzchni pytek jak: szkliwienie na mokro
w poczeniu ze szkliwieniem suchym, nawizanie wygldem
do starych, wykonywanych rcznie produktów terakotowych
– cotto (kolekcja Sophistic – rys. 3), struktura kamienna
z naniesionymi punktowo i nieregularnie wtrceniami dajcymi efekt niedopalonego materiau naturalnego (kolekcja
Semir – rys. 4) czy powierzchnia matowa, dekorowana
aplikacj barwnych amatur oraz drobnej, transparentnej
granilii (kolekcja Aquarius).
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Rys. 2. Przykad tradycyjnego, naturalnie urzdzonego pomieszczenia – elementy kolekcji Natural.

Rys. 3. Nowoczesne wntrze – aranacja wykonana przy uyciu
kolekcji Sophistic z dekoracjami typu Classic.

Rys. 4. Pytki bazowe z kolekcji Semir – kolorystyka Brown i Beige.

Produkcja i parametry klinkieru prasowanego
Wyroby klinkierowe produkowane s metod prasowania
na sucho. Proces technologiczny oparty jest na naturalnych
surowcach ilastych, przede wszystkim z rejonu opoczyskiego oraz surowcach skaleniowo – kwarcowych z rejonu
Dolnego lska. W kolejnych fazach produkcji poddawane
s one odpowiedniej obróbce. Schemat produkcji mona
przedstawi w nastpujcych etapach:
• magazynowanie surowców,
• nawaenie zestawu surowców,
• przygotowanie masy lejnej w mynach kulowych,

NOWE MO

•

granulowanie masy w suszarni rozpyowej; wilgotno
granulatu 4,5-6,5%,
• formowanie wyrobów na prasach hydraulicznych przy
uyciu cinienia 30-45 MPa,
• pro lowanie – w przypadku ostatecznego nadania ksztatu pytkom z kapinosem,
• suszenie uformowanych wyrobów do wilgotnoci poniej
1%,
• dekorowanie powierzchni pytek surowych,
• obróbka termiczna w piecach rolkowych w zakresie
temperatur 1140°C – 1170°C,
• sortowanie i pakowanie wyrobów gotowych.
Osigane parametry wyrobów gotowych klasy kuj je
wedug normy PN-EN 14411:2007 do grupy BIb – Pytki ceramiczne prasowane na sucho o maej nasikliwoci wodnej
0,5% E 3,0%, zacznik H.
Swoj funkcjonalno pytki klinkierowe produkowane metod prasowania na sucho zawdziczaj przed wszystkim:
• niskiej porowatoci i nasikliwoci wodnej,
• wysokiej wytrzymaoci mechanicznej,
• mrozoodpornoci,
• odpornoci na wahania temperatury,
• trwaej odpornoci na plamienie i zabrudzenia,
• wysokiej twardoci i odpornoci na cieranie,
• wysokiemu stopniowi antypolizgowoci,
• odpornoci na dziaanie rodków chemicznych.

LIWO CI ZASTOSOWANIA KLINKIERU PRASOWANEGO

w odniesieniu do schodów i ich wykoczenia, z uwzgldnieniem stopnic z kapinosem w masie, pytek podstopniowych
i cokoów, wystpowanie rónych rodzajów powierzchni,
od gadkich a do bardzo gbokich. Zastosowanie metody
formowania przez prasowanie daje moliwo otrzymywania
bardzo dokadnych detali na poszczególnych elementach
kolekcji, jak uzyskanie przez prasowanie unikalnego, zaokrglonego ksztatu elementów specjalnych, tj. parapetów,
stopnic ry owanych i cokoów, a przede wszystkim ciekawego ksztatu kapinosów, nadajcych efektowny wygld
wykonanym schodom (Rys. 5).

Rys. 5. Bogactwo ksztatów wyrobów klinkierowych Ceramiki Parady
– stopnice z kapinosem, stopnice ryowane, cokoy i parapety

Wyroby klinkierowe Ceramiki Parady mog by opisane
stwierdzeniem, e powstay poprzez wyeliminowanie wad
klinkieru tradycyjnego, a wic: duych rozbienoci wymia-

Tab. 1. Porównanie dopuszczalnych tolerancji dla formatu 30x30 cm wg PN-EN 14411:2007 – pytki cignione i prasowane
Parametr

Pytki klinkierowe prasowane
Grupa BIb

Pytki klinkierowe cignione
Grupa AIIa

Odchylenie redniego wymiaru pytki od wymiaru roboczego

± 0,6 %

± 2,0 %

Odchylenie redniej gruboci od gruboci roboczej

± 5,0 %

± 10,0 %

Odchylenie od linii prostej w odniesieniu do wymiarów roboczych

± 0,5 %

± 0,6 %

Odchylenie od kta prostego w odniesieniu do wymiarów roboczych

± 0,6 %

± 1,0 %

Krzywizna rodka w odniesieniu do dugoci przektnej

± 0,5 %

± 1,5 %

Krzywizna boków w odniesieniu do wymiaru roboczego

± 0,5 %

± 1,5 %

Wypaczenie w odniesieniu do przektnej

± 0,5 %

± 1,5 %

Prowadzenie produkcji z uyciem mas sypkich sprawia,
e klienci otrzymuj produkt, który charakteryzuje si szczególnymi waciwociami, odróniajcymi go od wyrobów wytwarzanych z mas plastycznych. Wysze walory estetyczne
klinkieru prasowanego widoczne s szczególnie w moliwoci uzyskania znacznie mniejszej tolerancji wymiarowej
i planimetrycznej (Tab. 1).
Aspekt ten najlepiej zosta doceniony nie tylko przez
osoby zajmujce si dystrybucj wyrobów klinkierowych, ale
przede wszystkim przez samych uytkowników pytek. Coraz
czciej bowiem decyzja dotyczca zakupu klinkieru zwizana jest z wczeniejsz analiz walorów uytkowych oraz
moliwoci otrzymania estetycznej i stosunkowo jednolitej
powierzchni. Wymagania stawiane obecnie posadzkom klinkierowym, szczególnie montowanym w nowoczesnych wntrzach pozostaj na tym samym poziomie, co wymagania,
które musz spenia pozostae grupy pytek podogowych,
np. gres szkliwiony.
Bardzo wanym czynnikiem skutecznie zwikszajcym
atrakcyjno klinkieru prasowanego produkowanego w Ceramice Parady jest rónorodno ksztatów, szczególnie

rowych, skonnoci do zabrudze, okresowej koniecznoci
impregnacji oraz poczenia jego zalet (dugiej tradycji,
funkcjonalnoci i estetyki) z atutami pytek gresowych, czyli
trwaoci, odpornoci na czynniki zewntrzne, stabilnoci
i uniwersalnoci.

Podsumowanie
Z uwagi na to, e klienci bardzo ceni sobie wyroby
klinkierowe, a ich sprzeda od wielu ju lat pozostaje na wysokim poziomie, gama asortymentowa tych elementów jest
wci poszerzana. W tym celu poszukuje si najlepszych
rozwiza technologicznych, które zagwarantuj uzyskanie
rónorodnego i trwaego efektu, zarówno w kadym wntrzu,
jak i w najbliszym otoczeniu domów. Jest to moliwe dziki
zastosowaniu innowacyjnych urzdze i póproduktów, które
sprawiaj, e ten specy czny rodzaj wyrobów ceramicznych,
jakim s niewtpliwie pytki klinkierowe, pozostaje produktem
o charakterze rozwojowym.
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