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Корисна модель належить до галузі отримання твердих пін, які мають ізолюючі властивості 
щодо випаровування рідких токсичних речовин. 

Найбільш близьким до швидкотвердіючої піни, що заявляється, та вибраним за прототип, є 
швидкотвердіюча піна, що містить поверхнево-активні речовини, воду (Н2О) та рідке скло 
(Na2O·2,7SiO2), як основний компонент гелеутворюючої системи використовується монофосфат 5 

калію (КН2РО4), у співвідношенні компонентів, мас. %: 
Н2О 56-73 
поверхнево-активні речовини 6  
КН2РО4 9-18  
Na2O·2,7SiO2 12-20. 
Недоліком такої швидкотвердіючої піни є висока її вартість та тривалий час твердіння, що 

обумовлено використанням солі KН2РО4. 
В основу корисної моделі поставлена задача одержання швидкотвердіючої піни, у якій зміна 

основного компонента та співвідношення компонентів дозволить знизити вартість з одночасним 10 

забезпеченням прийнятного часу твердіння (20-120 с). 
Поставлена задача вирішується способом отримання швидкотвердіючої піни, при якому 

виконують змішування основного компонента гелеутворюючої системи з водою (Н2О), рідкого 
скла ((Na2O·2,7SiO2) з водою, після чого їх активно механічно перемішують між собою, при 
цьому додають поверхнево-активну речовину. Як основний компонент гелеутворюючої системи 15 

використовують хлорид амонію (NH4Cl), у такому співвідношенні компонентів, мас. %: 
Н2О 82-90  
поверхнево-активні речовини 6  
NH4Cl 4,5-6,5 
Na2O·2,7SiO2 3,5-5,5. 
Використання хлориду амонію (NH4Cl) дозволяє отримати більш дешеву швидкотвердіючу 

піну. 
В таблицях 1 і 2 показано час твердіння гелеутворюючих систем найближчого аналога (на 

основі монофосфату калію та рідкого скла) та запропонованої піни (на основі хлориду амонію та 20 

рідкого скла). 
 

Таблиця 1 
 

Час гелеутворення у найближчому аналогу 
 

Мас. % МФК 
Мас. % Na2O2,7SiO2 

20 15 12 

18 менше 20 сек. 47 сек. 44 сек. 

12 21 сек. 35 сек. 22 сек. 

9 48 сек. 24 сек. 27 сек. 

 
Таблиця 2 

 
Час гелеутворення у запропонованій корисній моделі 

 

Мас. % NH4Cl 
Маc. % Na2O2,7SiO2 

3,5 4,5 5,5 

4,5 73 сек. 54 сек. 49 сек. 

5,5 28 сек. 21 сек. 16 сек. 

6,5 10 сек. 8 сек. 6 сек. 

 
Як виходить з наведених даних в таблиці, запропонований склад гелеутворюючої системи 25 

дає змогу регулювати діапазон часу твердіння пін в необхідних межах. 
При цьому застосування NH4Cl дозволить знизити витрати компонентів ізолюючої системи в 

2-3 рази у порівнянні з прототипом. Це в свою чергу підвищує економічні показники ізолюючої 
системи ~ 2,5 разу. 

Таким чином, швидкотвердіюча піна, що запропонована, має меншу вартість та дає 30 

можливість забезпечити прийнятий час твердіння за менших концентрацій компонентів 
ізолюючих систем. Її доцільно застосовувати як засоби локалізації надзвичайних ситуацій, 
пов'язаних з випаровуванням токсичних рідин. 

Джерела інформації: 
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Спосіб отримання швидкотвердіючої піни, при якому виконують змішування основного 
компонента гелеутворюючої системи з водою (Н2О), рідкого скла ((Na2O·2,7SiO2) з водою, після 
чого їх активно механічно перемішують між собою, при цьому додають поверхнево-активну 
речовину, який відрізняється тим, що як основний компонент гелеутворюючої системи 10 

використовують хлорид амонію (NH4Cl), у такому співвідношенні компонентів, мас. %: 
Н2О 82-90  
поверхнево-активні речовини 6  
NH4Cl 4,5-6,5  
Na2O·2,7SiO2 3,5-5,5. 
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