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P osadzki stanowią niekonstruk-
cyjną wierzchnią warstwę pod-
łogi w budynkach mieszkal-
nych, użyteczności publicznej

oraz przemysłowych. Głównym ich za-
daniem jest ochrona podłogi przed ze-
wnętrznymi oddziaływaniami, takimi jak
agresywny wpływ substancji chemicz-
nych, kwasów, olejów lub smarów. Po-
nadto wymaga się od nich odpowiedniej
szorstkości, antypoślizgowości oraz ła-
twości utrzymania czystości. Ze wzglę-
du na rodzaj użytego materiału można je
podzielić na: drewniane; drewnopodob-
ne; ceramiczne; kamienne; cementowe;
z tworzyw naturalnych lub sztucznych [5].
W budownictwie najczęściej wykonuje
się posadzki cementowe. W przypadku,
gdy taka posadzka jest jednocześnie war-
stwą wykończeniową podłogi, należy
zwracać uwagę na jej odporność na ście-
ranie, która oceniana jest na podstawie
pomiaru ubytku objętości i masy startej
powierzchni na tarczy Boehmego. Z ko-
lei, gdy warstwa cementowa stanowi
podkład pod warstwę wykończeniową,

to należy zapewnić jej odpowiednią przy-
powierzchniową wytrzymałość na roz-
ciąganie, która oceniana jest metodą od-
rywania [2 ÷ 4]. Zgodnie z [1], zbyt
wczesne pozwolenie na użytkowanie po-
sadzki jest odpowiedzialne za 25% uszko-
dzeń ich wierzchniej warstwy.

W wielu przypadkach uszkodzenia
posadzek następują w jej strefie przypo-
wierzchniowej, gdyż jest ona najbar-
dziej narażona na wpływ obciążeń me-
chanicznych, agresywnych substancji
chemicznych lub szkodliwych warun-
ków klimatycznych. W związku z tym
poszukuje się technologii poprawy wła-
ściwości tej strefy. Dynamiczny rozwój
nanotechnologii w budownictwie spo-
wodował, że kompozyty cementowe
modyfikuje się nanocząstkami. W ba-
daniach [8] uzyskano pozytywny wpływ
nanocząstek tlenku krzemu (SiO2), tlen-
ku tytanu (TiO2) oraz tlenku aluminium
(Al2O3) na wytrzymałość na zginanie
oraz ściskanie próbek z zaprawy cemen-
towej. Nie przeprowadzono natomiast
dotychczas badań poświęconych mody-
fikacji posadzki cementowej innymi na-
nocząstkami, np. fluorku cyny(II) na
m.in. odporność na ścieranie i przypo-
wierzchniową wytrzymałość na rozcią-

ganie. W związku z tym podjęto próbę
oceny zmiany parametrów funkcjonal-
nych posadzki cementowej przez mo-
dyfikację jej składu nanocząsteczkami
fluorku cyny(II) oznaczonego jako SnF2.

Metoda badań
Do badań przygotowano trzy serie za-

praw cementowych różniących się pro-
centową zawartością nanocząstek SnF2
w stosunku do masy cementu. Wybrane
cechy nanocząstek SnF2 przedstawiono
w tabeli 1, a skład każdej zaprawy, w prze-
liczeniu na 100 g piasku, w tabeli 2.

W pierwszym etapie badań wykonano
zaprawę referencyjną oznaczoną sym-
bolem R-0 (bez dodatku nanocząstek
SnF2), a następnie serię zapraw oznaczo-
nych literą F, modyfikując skład R-0
zawartością nanocząstek SnF2 w ilości
0,5÷ 1,5%masy cementu (co 0,5%). Uży-
to cementu portlandzkiego CEM-I 42,5R
spełniającego wymagania PN-EN 197-1.
Jako kruszywo drobne wykorzystano
naturalny suszony piasek kwarcowy
do zapraw o gęstości 2,66 Mg/m3 oraz
maksymalnej średnicy ziarna 2 mm.
W celu zminimalizowania zużycia wo-
dy zarobowej oraz poprawy urabialno-
ści zaprawy cementowej zastosowano
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Streszczenie. W artykule określono wpływ modyfikacji posadz-
ki cementowej nanocząstkami fluorku cyny(II) na jej wybrane
właściwości. Do badań przygotowano jedną próbkę referencyj-
ną oraz trzy różne próbki posadzki cementowej modyfikowanej
fluorkiem cyny(II), z zawartością nanocząstek 0,5 ÷ 1,5% co
0,5%, w stosunku do masy cementu. Wykonane posadzki bada-
no pod kątem odporności na ścieranie oraz przypowierzchniowej
wytrzymałości na rozciąganie. Na podstawie badania ścieralno-
ści wykazano, że wraz ze wzrostem nanocząstek maleje ubytek
masy posadzki cementowej. Dodatkowo, większa ilość fluorku
cyny(II) w posadzce cementowej pozytywnie wpływa również na
jej przypowierzchniową wytrzymałość na rozciąganie.
Słowa kluczowe: posadzki cementowe; nanocząstki; przypo-
wierzchniowa wytrzymałość na rozciąganie; ścieralność.

Abstract. The main aim of the article is to describe the influence
of modification of cement floor with tin(II) fluoride nanoparticles
on its selected properties. To the tests, one reference sample was
prepared. Moreover, three cement floor samples were modified
with different percentage content of tin(II) fluoride nanoparticles,
from 0,5% to 1,5%, every 0,5%, in relation to cement mass. On
prepared samples the abrasion resistance and subsurface pull-off
strength tests were performed. Based on obtained results, it has
been proved that abrasion resistance increases with higher amount
of tin(II) fluoride nanoparticles in cement floor. Moreover, higher
amount of tin(II) fluoride in modified cement floor has positive
impact on its subsurface pull-off strength.
Keywords: cement floors; nanoparticles; pull-off strength;
abrasion resistance.
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domieszkę w postaci superplastyfika-
tora, na bazie polikarboksylanów, o gę-
stości 1,08 ± 0,01 kg/dm³. Plastyfikator
dozowano do wody zarobowej w ilości
0,5% masy cementu. Nanocząstki doda-
wano do mieszanki wraz z wodą zaro-
bową i superplastyfikatorem.

Konsystencję zapraw badano meto-
dą stożka Novikowa (wg PN-B-04500).
Stwierdzono, że nanocząstki w ilości
0,5 ÷ 1,5% w stosunku do masy cemen-
tu nie pogorszyły urabialności zapraw.
Z każdej serii zaprawy wykonano próbki
posadzek cementowych o wymiarach
71 x 71 x 40 mm do badania odporności
na ścieranie oraz 200 x 200 x 40 mm do
wyznaczenia przypowierzchniowej wy-
trzymałości na rozciąganie. Zaprawę
układano dwiema warstwami w for-
mach polimerowych, każdorazowo je
zagęszczając. Próbki rozformowano po
24 h i do czasu badania przechowywa-
no je przez 28 dni w komorze klima-
tycznej, w temperaturze powietrza
20 ± 2°C przy wilgotności względnej
ok. 95%. Przeprowadzono badania
odporności na ścieranie oraz przypo-
wierzchniowej wytrzymałości na rozcią-
ganie zgodnie z PN-EN 14157:2017 [6]
oraz PN-EN 1542:2000 [7]. Widok pró-
bek podczas badania przedstawiono na
fotografii.

Wyniki badań i ich analiza
Na rysunku 1 przedstawiono wyni-

ki badań odporności na ścieranie,
uwzględniające ubytek objętości (rysu-
nek 1a) oraz ubytek masy (rysunek 1b)
badanych próbek. Linią przerywaną
oznaczono wyniki próbki referencyjnej
R-0, która nie zawierała nanocząstek.

Ubytek objętości próbki R-0 wyniósł
12,85 cm3 (rysunek 1a). Pozostałe prób-
ki wykazały mniejszą wartość utraty ob-
jętości: odpowiednio 12,63 cm3 – zapra-
wa zawierająca 0,5% nanocząstek fluor-
ku cyny(II) w stosunku do masy cementu;
10,10 cm3 – zaprawa zawierająca 1,0%

nanocząstek oraz 10,63 cm3 – zaprawa
zawierająca 1,5% nanocząstek fluorku
cyny(II). Wraz ze wzrostem zawartości
nanocząstek SnF2 w posadzce cemento-
wej istotny spadek ubytku masy, w po-
równaniu z R-0, wykazały próbki za-
wierające 1,0% oraz 1,5% nanocząstek
SnF2, w stosunku do masy cementu
w zaprawie cementowej (rysunek 1b).
Utrata masy posadzek modyfikowanych
fluorkiem cyny(II) była kolejno o 2,22
oraz 20% mniejsza w porównaniu
z próbką referencyjną.

Na rysunku 2 przedstawiono zależ-
ność średniej przypowierzchniowej

wytrzymałości na rozciąganie od pro-
centowej zawartości nanocząstek w sto-
sunku do masy cementu w zaprawie ce-
mentowej. Linią przerywaną oznaczo-
no średnią przypowierzchniową wy-
trzymałość na rozciąganie próbki refe-
rencyjnej R-0. Każda posadzka, która
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Tabela 1. Wybrane właściwości fizyczne nanocząstek SnF2 (na podstawie danych producenta)
Table 1. Selected physical properties of SnF2 nanoparticles (based on the manufacturer’s data)

Nazwa nanocząstki Masa molowa
[g/mol]

Temperatura
topnienia [°C]

Temperatura
wrzenia [°C]

Gęstość w 25°C
[g/mL]

Fluorek cyny(II) 156,71 215 850 4,57

Tabela 2. Składy zapraw cementowych modyfikowanych dodatkiem nanocząstek SnF2
(w przeliczeniu na 100 g piasku)
Table 2. Composition of cement mortars modified with SnF2 nanoparticles (counted on 100 g
of sand)

Seria
zaprawy

Zawartość nanocząstek
fluorku cyny(II) – SnF2 w sto-
sunku do masy cementu [%]

SnF2 [g] Woda [g] Piasek [g] Cement [g] Superplastyfi-
kator [g]

R-0 0 0 22,0 100,0 73,3 0,37
F-0,5 0,5 0,37 22,0 100,0 73,3 0,37
F-1,0 1,0 0,73 22,0 100,0 73,3 0,37
F-1,5 1,5 1,10 22,0 100,0 73,3 0,37

a) b)

Próbki podczas badania: a) odporności na ścieranie; b) przypowierzchniowej wytrzyma-
łości na rozciąganie
The samples during research: a) abrasion resistance; b) subsurface pull-off strength

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

▲ ∆V [cm3]

0,00 0,50 1,00 1,50
Zawartość nanocząstek SnF2 [%]

w stosunku do masy cementu

wartość referencyjna

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

▲ ∆m [g]

0,00 0,50 1,00 1,50
Zawartość nanocząstek SnF2 [%]

w stosunku do masy cementu

wartość referencyjna

a) b)

Rys. 1. Wyniki badania odporności na ścieranie zapraw cementowych w zależności od za-
wartości nanocząstek SnF2 w stosunku do masy cementu: a) ubytek objętości ∆V; b) uby-
tek masy ∆m
Fig. 1. Results of cement floor abrasion resistance test for different nanoparticles SnF2 content
in relation to cement mass: a) volume loss ∆V; b) weight loss ∆m
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została zmodyfikowana nanocząstkami
fluorku cyny(II), w ilości od 0,5% do
1,5% masy w stosunku do masy cemen-
tu w zaprawie cementowej, uzyskała
większą wartość wytrzymałości fh od
próbki R-0. Średnia wartość przypo-
wierzchniowej wytrzymałości na rozcią-
ganie próbki referencyjnej była równa
2,27 MPa, a próbk zawierających 0,5;
1,0 i 1,5% nanocząstek fluorku cyny(II)
odpowiednio: 2,80; 3,05 i 2,83 MPa.

Największy średni wynik fh uzyskała
próbka zawierająca 1,0% masy fluorku
cyny(II) w stosunku do masy cementu.
Średnia przypowierzchniowa wytrzy-
małość na rozciąganie próbki F-1,0 jest
o 34% większa niż próbki R-0.

Podsumowanie
Z przeprowadzonych badań i analiz

wynika, że modyfikacja zaprawy cemen-
towej nanocząstkami fluorku cyny(II)
ma wpływ na jej wybrane właściwości
funkcjonalne. Domieszka nanocząstek
SnF2 w ilości 1,0 lub 1,5% w stosunku
do masy cementu w zaprawie cemento-
wej korzystnie wpływa na odporność
na ścieranie oraz przypowierzchniową
wytrzymałość na rozciąganie posadzki
cementowej. Największą średnią war-
tość przypowierzchniowej wytrzymało-
ści na rozciąganie wynoszącą 3,05 MPa
uzyskała zaprawa zawierająca 1,0% na-
nocząstek fluorku cyny(II) w stosunku
do masy cementu. Charakteryzuje się
ona również najmniejszą wartością
ubytku masy ∆m = 21,5 g, podczas ba-
dania odporności na ścieranie.
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Rys. 2. Wyniki badania przypowierzchnio-
wej wytrzymałości na rozciąganie fh zapra-
wy cementowej
Fig. 2. The results of subsurface pull-off
strength fh of cement floor


