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Корисна модель належить до очищення стічної води, а саме до пристроїв біохімічного 
очищення. 

Відома установка для двоступеневого біологічного очищення стічних вод, яка містить 
перший ступінь очищення у вигляді біофільтра, що складається з корпусу з двома ярусами 
завантаження, і другий ступінь очищення у вигляді біоставка, над яким встановлено біофільтр, 5 

який має навісну стінку з повітрозабірною парасолькою, встановленою із зазором над 
поверхнею води в біоставку (Авт. свід. СРСР № 1326560, C02F 3/04, 30.07.1987, бюл. № 28). 

Недоліком установки для двоступеневого біологічного очищення стічних вод є неможливість 
виключити попадання холодного повітря під час сильного вітру в зимовий період під 
повітрозабірну парасольку та біофільтр і переохолодження в ньому біоценозу, неможливість 10 

підтримувати оптимальний температурний режим впродовж року, недостатня інтенсивність 
життєдіяльності біоценозу, що зменшує надійність і ефективність її роботи. 

Найбільш близькою до пропонованої є відома установка для двоступеневого біологічного 
очищення стічних вод, що містить перший ступінь очищення у вигляді біофільтра, що 
складається з корпусу з двома ярусами завантаження, і другий ступінь очищення у вигляді 15 

біоставка, над яким встановлено біофільтр, який має навісну стінку з повітрозабірною 
парасолькою, встановленою з зазором над поверхнею води в біоставку, вона забезпечена 
вертикальним вентиляційним стояком і конічним вітрозабірним насадком, встановленим 
шарнірно на стояку, з'єднаним з біофільтром між ярусами завантаження, а також 
вертикальними лопатями на горизонтальній осі, встановленими з можливістю фіксованого 20 

переміщення з нею щодо поздовжньої осі стояка, корпус біофільтра забезпечений 
вентиляційними вікнами з кришками, навісна стінка у верхній частині забезпечена 
вентиляційними отворами з кришками (Авт. свід. СРСР №1810311, C02F 3/04, 23.04.1993, бюл. 
№ 15). 

Недоліком установки для двоступеневого біологічного очищення стічних вод є неможливість 25 

виключити попадання холодного повітря під час сильного вітру в зимовий період під 
повітрозабірну парасольку та біофільтр і перехолодження в ньому біоценозу, недостатня в 
теплий період року вентиляція та охолодження біофільтра і стічної води, недостатнє насичення 
її киснем, можливість утворення в ньому анаеробних зон, неможливість підтримувати 
оптимальний температурний режим впродовж року, недостатня інтенсифікація життєдіяльності 30 

біоценозу, закріпленого на завантаженні, що зменшує надійність і ефективність її роботи. 
В основу корисної моделі поставлена задача розробити таку станцію біохімічного очищення 

стічної води, в якій розміщення під біофільтром і його повітрозабірною парасолькою по її 
периметру захисного бар'єра, виконання його з можливістю вертикального переміщення, 
спорядження у біофільтра навісної стінки в нижній частині вентиляційними отворами, 35 

оснащення порожнини між ярусами завантаження вентиляційними каналами, при цьому 
оснащення отворів і каналів засувками, встановлення на трубопроводі для подавання стічної 
води ежектора, вакуумна порожнина якого з'єднана з верхньою частиною біофільтра, дозволяє 
виключити попадання холодного повітря під час сильного вітру в зимовий період під 
повітрозабірну парасольку і біофільтр і перехолодження в ньому біоценозу, підвищити в теплий 40 

період року вентиляцію та охолодження біофільтра і стічної води, додатково наситити її киснем, 
запобігти утворенню в ньому анаеробних зон, підтримувати оптимальний температурний режим 
впродовж року, інтенсифікувати життєдіяльність біоценозу, закріпленого на завантаженні, що 
збільшує надійність і ефективність її роботи. 

Поставлена задача вирішується тим, що в станції біохімічного очищення стічної води, що 45 

містить перший ступінь очищення у вигляді біофільтра, що складається з корпусу з двома 
ярусами завантаження, і другий ступінь очищення у вигляді біоставка, над яким встановлено 
біофільтр з навісною стінкою і повітрозабірною парасолькою, встановленою із зазором над 
поверхнею води біоставка, і системою вентиляції, згідно з корисною моделлю, під біофільтром і 
його повітрозабірною парасолькою по її периметру розміщений захисний бар'єр, виконаний з 50 

можливістю вертикального переміщення. 
Крім цього, згідно з корисною моделлю, у біофільтра навісна стінка в нижній частині 

оснащена вентиляційними отворами, а порожнина між ярусами завантаження оснащена 
вентиляційними каналами, при цьому отвори і канали оснащені засувками, на трубопроводі для 
подавання стічної води встановлений ежектор, вакуумна порожнина якого з'єднана з верхньою 55 

частиною біофільтра. 
Розміщення під біофільтром і його повітрозабірною парасолькою по її периметру захисного 

бар'єра і виконання його з можливістю вертикального переміщення дозволяє виключити 
попадання холодного повітря під час сильного вітру в зимовий період під повітрозабірну 
парасольку та біофільтр і переохолодження в ньому біоценозу. 60 
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Оснащення у біофільтра навісної стінки в нижній частині вентиляційними отворами і 
оснащення порожнини між ярусами завантаження вентиляційними каналами дозволяє 
підвищити в ньому вентиляцію і охолодження біофільтра в теплий період року і підтримувати в 
ньому оптимальний температурний режим. 

Оснащення отворів і каналів засувками дозволяє регулювати оптимальний температурний 5 

режим протягом року. 
Встановлення на трубопроводі для подавання стічної води ежектора, вакуумна порожнина 

якого з'єднана з верхньою частиною біофільтра, дозволяє додатково наситити її киснем, 
запобігти утворенню в ньому анаеробних зон, підтримувати оптимальний температурний режим 
протягом року, інтенсифікувати життєдіяльність біоценозу, закріпленого на завантаженні. 10 

Все це збільшує надійність і ефективність роботи станції. 
На Фіг. 1 зображена станція біохімічного очищення стічної води в спекотний сезон, 

поздовжній розріз; на Фіг. 2 - станція в холодний сезон, поздовжній розріз. 
Станція містить перший ступінь очищення у вигляді біофільтра 1, що складається з корпусу 

2 з двома ярусами завантаження 3 і 4 з природного або штучного матеріалу (гранули, волокна, 15 

полотна тощо). Корпус 2 розташований на палях 5, встановлених на дні біоставка 6, який є 
другим ступенем біологічного очищення стічної води. Навколо корпусу 2 біофільтра 1 
встановлена навісна стінка 7, наприклад, з пластикової плівки, легкого металевого прокату, 
асбоцементного або пластмасового шиферу і т.п. Крім цього корпус 2 оснащений системою 
вентиляції, яка включає вентиляційні отвори 8 з кришками 9 над біофільтром 1, вентиляційні 20 

отвори 10 з кришками 11 над кільцевою щілиною 12, яка розміщена між навісною стінкою 7 і 
корпусом 2, вентиляційні отвори 13 в нижній частині навісної стінки, вентиляційні канали 14, які 
з'єднують порожнину 15 між ярусами 3 і 4 завантаження з атмосферою, при цьому отвори 13 і 
канали 14 оснащені засувками 16 і 17. Нижній торець навісної стінки 7 забезпечений 
повітрозабірною парасолькою 18, яка служить для збільшення площі збирання теплого повітря з 25 

поверхні біоставка 6 і направлення його в зазор (щілину) 12 і в яруси (шари) завантаження 3 і 4. 
По периметру повітрозабірної парасольки 18 розміщений захисний бар'єр 19, виконаний з 
можливістю вертикального переміщення. Для цього він закріплений на понтоні 20 без дна, який 
з'єднується шлангом 21 з джерелом стисненого повітря (на кресленнях не показано). Шланг 21 
оснащений засувкою 22 і поплавком 23. Понтон 20 виконаний з напрямними 24 його руху 30 

вздовж палів 5 і обмежувачами цього руху 25 і 26. Біофільтр у верхній частині оснащений 
системою 27 розподілення стічної води, з'єднаної з трубопроводом 28 для її подавання, на 
якому встановлений ежектор 29, вакуумна порожнина якого з'єднана трубкою 30 з верхньою 
частиною корпусу 2 біофільтра 1. Для відводу очищеної води з біоставка передбачені 
водозабірний стакан 31 і трубопровід 32. На трубці 30 встановлена триходова засувка 33 з 35 

патрубком 34. Палі 5 оснащені фундаментами 35. Для обслуговування біофільтра він 
забезпечений містком і сходами (на кресленнях не показано). 

Станція працює таким чином. 
Стічна вода подається через трубопровід 28 з ежектором 29 і рівномірно розподіляється за 

допомогою системи 27 розподілення по поверхні верхнього ярусу завантаження 3 у верхній 40 

частині біофільтра 1. Стікаючи по елементах завантаження вниз, стічна вода під дією аеробних 
мікроорганізмів біологічної маси, прикріпленої до завантаження, зазнає біохімічного очищення. 
Пройшовши яруси 3 і 4, стічна вода разом з надлишковою біомасою, що виноситься з 
завантаження, потрапляє в біологічний ставок 6. Там під дією анаеробних мікроорганізмів 
відбувається процес другого ступеня біологічного доочищення стічної води. Очищена вода 45 

через водозабірний стакан 31 і трубопровід 32 відводиться з біоставка 6 за призначенням. 
У теплий період року при високій позитивній температурі запобігають негативному її впливу 

(перегріву) на життєдіяльність біоценозу і утворенню у завантаженнях 3, 4 анаеробних зон. Для 
цього з понтона 20 через шланг 21 і відкриту засувку 22 випускають повітря. Понтон 20 
заповнюється водою і з захисним бар'єром 19 занурюється в біоставок 6 і займає нижнє 50 

положення. 
Кришки 11 на вентиляційних отворах 10 відкриті, при необхідності, ними регулюється 

інтенсивність руху повітря в зазорі 12, відповідно, і температура в корпусі 2 біофільтра 1. 
Кришки 9 на вентиляційних отворах 8 в корпусі 2 і засувки 16 і 17 на отворах 13 і каналах 14 
відкриті для вентиляції і зниження температури в порожнині корпусу біофільтра 1. При цьому 55 

через отвори 13 підсмоктується з атмосфери повітря, воно розбавляє і охолоджує тепле 
повітря, яке рухається в щілині (зазорі) 12, і сприяє охолодженню біофільтра 1. Повітря, яке 
імпульсно, за рахунок поривів вітру, надходить через канали 14 в порожнину біофільтра, між 
верхнім і нижнім ярусами завантаження 3 і 4 створює там періодично надлишковий тиск і 
рухається через завантаження у напрямку до нижнього і верхнього торця корпусу 1 біофільтра. 60 
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Рух повітря збільшує повітрообмін в завантаженні і віддуває теплий висхідний потік повітря з 
біоставка 6 та стічної води і знижує температуру в біофільтрі 1. 

У процесі подачі стічної води через трубопровід 28 і ежектор 29 він затягає повітря з 
атмосфери через патрубок 34 і триходову засувку 33, понижуючи таким чином температуру 
стічної води, забезпечуючи таким чином її оптимальну температуру, і насичує її киснем. Це 5 

дозволяє підтримувати оптимальний температурний режим і запобігає утворенню в них 
анаеробних зон, інтенсифікує життєдіяльність біоценозу, закріпленого на завантаженні, і 
очищення стічної води, яка з ним контактує. 

При низькій або мінусовій температурі стічна вода в біологічному ставку 6 нагріває 
приповерхневий шар повітря. Над поверхнею ставка утворюється його висхідний теплий потік. 10 

Він за допомогою повітрозабірної парасольки 18 направляется в корпус 2 біофільтра 1. Тепле 
повітря також піднімається в кільцевому зазорі 12 вгору, забезпечує теплоізоляцію біофільтра 1 
від навколишнього середовища. При цьому понтон 20 наповнений повітрям і разом із захисним 
бар'єром 19 знаходяться у верхньому положенні. За допомогою вентиляційних отворів 10 з 
кришками 11, при необхідності, регулюється інтенсивність руху повітря з позитивною 15 

температурою в зазорі 12 відповідно і температура в корпусі 2 біофільтра 1. Вентиляційні 
отвори 8 в корпусі 2 закриті кришками 9, засувки 16 і 17 на отворах 13 і каналах 14 також закриті 
для ізоляції порожнини корпусу 2 біофільтра 1 від впливу негативних температур 
навколишнього середовища. В процесі подачі стічної води через трубопровід 28 і ежектор 29 він 
витягає повітря з верхньої частини порожнини корпусу 2, підвищуючи таким чином інтенсивність 20 

переміщення теплого повітря через завантаження 3, 4 фільтра 1. Це інтенсифікує тепло- і 
повітрообмін в завантаженнях, дозволяє підтримувати оптимальний температурний режим і 
запобігає утворенню в них анаеробних зон, інтенсифікує життєдіяльність біоценозу, 
закріпленого на завантаженні, і очищення стічних вод, які з ним контактують. 

Саме тому дана корисна модель у сукупності з новими суттєвими ознаками забезпечує 25 

підвищення її надійності і ефективності.  
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

1. Станція біохімічного очищення стічної води, що містить перший ступінь очищення у вигляді 30 

біофільтра, що складається з корпусу з двома ярусами завантаження, і другий ступінь 
очищення у вигляді біоставка, над яким встановлено біофільтр з навісною стінкою і 
повітрозабірною парасолькою, встановленою із зазором над поверхнею води біоставка, і 
системою вентиляції, яка відрізняється тим, що під біофільтром і його повітрозабірною 
парасолькою по її периметру розміщений захисний бар'єр, виконаний з можливістю 35 

вертикального переміщення. 
2. Станція біохімічного очищення стічної води за п. 1, яка відрізняється тим, що у біофільтра 
навісна стінка в нижній частині оснащена вентиляційними отворами, а порожнина між ярусами 
завантаження оснащена вентиляційними каналами, при цьому отвори і канали оснащені 
засувками. 40 

3. Станція біохімічного очищення стічної води за п. 1, яка відрізняється тим, що на 
трубопроводі для подавання стічної води встановлений ежектор, вакуумна порожнина якого 
з'єднана з верхньою частиною біофільтра. 
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