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Корисна модель належить до галузі біологічного очищення стічної води, зокрема може 
знайти застосування для очищення води водойм. 

Відомий пристрій для біологічного очищення води водоймищ і водотоків, який включає 
з'єднані між собою каркаси з біологічною загрузкою, при цьому каркаси виконані із сітчаного 
матеріалу у вигляді верхнього і нижнього полотен із стяжками, а біологічна загрузка - із кусків 5 

матеріалу з позитивною плавучістю і рівномірно розподіленим між ними корінням рослин, 
каркаси з'єднані у гірлянди, розташовані паралельними рядами, окрім цього каркаси виконані із 
латексованої капронової деталі, як біологічну загрузку використано коріння наприклад очерета 
звичайного Phragmstes australis, очерета озерного Scirpus lacustrise або рогози вузьколистої 
Typha augustifolia L., а як матеріал з позитивною плавучістю - куски пінопласту з розміром, який 10 

більший за розміри клітинок сітки (Авт. свід. СРСР № 1346588, C02F 3/32, Бюл. № 39, 23.10.87). 
Основними недоліками описаного пристрою є недостатнє ущільнення матеріалу з 

позитивною плавучістю в каркасах і підтримання цієї щільності в процесі експлуатації для 
створення оптимальних умов життєдіяльності вищих водяних рослини, що знижує ефективність 
пристрою. 15 

Найбільш близьким до пропонованого є відомий плаваючий атол для біологічного очищення 
води водоймищ, що включає з'єднані між собою каркаси-сітки з плаваючою біологічною 
загрузкою, яка включає вищі водяні рослини, каркаси-сітки виконані у вигляді кільцевих рукавів, 
заповнених закритими ПЕТ-пляшками, рукави з'єднані між собою і утворюють лагуну, в якій 
розміщені плаваючі види вищих водяних рослин (Патент України на корисну модель № 63565, 20 

C02F 3/32, 10.10.2011, Бюл. № 19, 2011 p.). 
Основними недоліками описаного пристрою є недостатнє ущільнення заповнення закритими 

ПЕТ-пляшками кільцевих рукавів і підтримання цієї щільності в процесі експлуатації. Це 
приводить до повалення надводної частини вищих водяних рослини при сильному вітрі та 
хвилях. При цьому пошкоджується їх коренева система, що погіршує умови життєдіяльності 25 

вищих водяних рослини і негативно впливає на інтенсивність зниження кількості органічних 
речовин і біогенних елементів, стабілізацію фізико-хімічного складу води, що очищується, і за 
рахунок цього знижується ефективність пристрою. 

В основу корисної моделі поставлена задача розробити такий плаваючий атол для 
біологічного очищення водойми, в якому скручування рукавів-сіток навколо своїх поздовжніх 30 

осей, дозволило б зробити додаткове ущільнення заповнення закритими ПЕТ-пляшками 
рукавів-сіток і підтримати цю щільність в процесі експлуатації для створення оптимальних умов 
життєдіяльності вищих водяних рослини, і за допомогою цього підвищити ефективність 
пристрою. 

Поставлена задача вирішується тим, що плаваючий атол для біологічного очищення 35 

водойми, що включає плаваючу біологічну загрузку з вищими водяними рослинами і рукави-
сітки, заповнені закритими ПЕТ-пляшками, рукави-сітки з'єднані між собою і утворюють лагуну, в 
якій розміщені плаваючі види вищих водяних рослин, при цьому рукави-сітки скручені навколо 
своїх поздовжніх осей. 

Скручування рукавів-сіток навколо своїх поздовжніх осей під час монтажу, дозволяє зробити 40 

додаткове ущільнення заповнення закритими ПЕТ-пляшками рукавів-сіток та підтримати цю 
щільність у процесі експлуатації для зменшення можливості повалення надводної частини 
вищих водяних рослин та пошкодження їх кореневої системи при сильному вітрі та хвилях і за 
рахунок цього створити оптимальні умови життєдіяльності вищих водяних рослини для 
підвищення ефективність пристрою. 45 

На Фіг. 1 зображений пристрій - поздовжній розріз;  
на Фіг. 2 зображені рукави-сітки - поперечний розріз;  
на Фіг. 3 зображений фрагмент поверхні скрученого рукава-сітки - вид збоку. 
Плаваючий атол для біологічного очищення водойми, включає рукави-сітки 1, які заповнені 

плаваючою біологічною загрузкою - закритими ПЕТ-пляшками 2. Рукави-сітки 1 скручені навколо 50 

своїх поздовжніх осей. Торці кожного рукава-сітки 1 з'єднані між собою кріпленням 3, при цьому 
утворюються кільця, які розташовані коаксіально і з'єднані між собою за допомогою кріплення 4. 
Рукави-сітки 1 утворюють лагуну 5, де розміщені плаваючі види вищих водяних рослин 6, 
наприклад ряска багатокоренева, сальвінія, спіродела. На рукавах-сітках 1 розміщені повітряно-
водяні вищі водяні рослини 7, наприклад очерет звичайний Phrag-mstes australis, очерет 55 

озерний Scirpus lacustrise або рогоза вузьколиста Typha augustifolia L., і занурені вищі водяні 
рослин 8, наприклад рдест. Рукави-сітки 1 за допомогою троса 9 кріплять до якоря 10. 

Плаваючий атол працює наступним чином. 
На початку вегетаційного періоду, при монтажі пристрою пагінці коріння або стебел вищих 

рослин 7, 8 розміщують між ПЕТ-пляшками 2 в рукавах-сітках 1 плаваючого атолу, скручують їх 60 



UA   133898   U 

2 

навколо своїх поздовжніх осей і скріплюють їх торці кріпленням 3. Утворені кільця розташовують 
коаксіально і з'єднують між собою за допомогою кріплення 4. Зібраний плаваючий атол 
розміщують і закріпляють за допомогою якоря 10 у водоймі в зонах з підвищеною 
концентрацією забруднюючих речовин. При контакті з водою посадковий матеріал вищих 
водяних рослин 7, 8 з часом дає нові пагінці. При цьому інтенсивно розвивається коренева 5 

система вищих рослин 7 і 8. В лагуні 5 на поверхні води розміщують плаваючі вищі водяні 
рослини 6. У процесі розвитку рослин у них розвивається вегетаційна маса, в тому числі і 
коренева з бічним корінням, що утворює велику поглинаючу поверхню, на якій дробляться і 
осідають завислі у воді частинки мулу, при цьому відбувається поглинання із нього, води та 
донних завислих відкладень біогенних елементів, наприклад, азот, фосфор, кальцій, натрій, 10 

магній, мідь, розкладаються феноли і їх похідні. Занурені 8 види рослин, наприклад рдести, на 
відміну від повітряно-водяних, поглинають в 2…3 рази більше мінеральних елементів 
харчування, в десять разів більше виділяють у воду кисню в придонних шарах води, 
забезпечуючи збільшення там інтенсивності окислювальних процесів і зменшення органічних 
залишків. Плаваючі 6 види рослин забезпечують високу поглинаючу властивість біогенів та 15 

інших мінеральних і органічних речовин у поверхневих шарах води за рахунок кількох генерацій 
протягом вегетаційного періоду. Пристрій дозволяє одночасно очищувати воду кількома видами 
вищих рослин. 

При сильному вітрі та хвилях додаткове ущільнення дозволяє уникнути повалення 
надводної частини вищих водяних рослини При цьому не пошкоджується їх коренева система, 20 

що не погіршує умов життєдіяльності вищих водяних рослини і позитивно впливає на 
інтенсивність зниження кількості органічних речовин і біогенних елементів, стабілізації фізико-
хімічного складу води, що очищується. 

У процесі експлуатації в кореневих системах вищих рослин збираються хімічні елементи, які 
разом з цією системою періодично видаляються з водоймища за допомогою техніки або вручну. 25 

Саме тому дане технічне рішення у сукупності з новими суттєвими ознаками забезпечує 
підвищення ефективності пристрою.  

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 30 

Плаваючий атол для біологічного очищення водойми, що містить плаваючу біологічну загрузку з 
вищими водяними рослинами і рукави-сітки, заповнені закритими ПЕТ- пляшками, рукави-сітки, 
які з'єднані між собою і утворюють лагуну, в якій розміщені плаваючі види вищих водяних 
рослин, який відрізняється тим, що рукави-сітки скручені навколо своїх поздовжніх осей. 
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