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Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn về tình trạng ô nhiễm nguồn
nước đòi hỏi phải thực hiện những giải pháp xử lí bảo vệ môi trường. Một trong những mục
đích chính của việc xử lí nước thải là hạn chế việc xả thải các chất hữu cơ “có tiêu thụ oxy” đến
mức có thể vào nguồn tiếp nhận.
Việc xử lí nước ô nhiễm có hiệu quả cao gắn liền với việc tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi
trường đang trở nên cực kì bức thiết. Nghiên cứu này có ý nghĩa đưa ra những ảnh hưởng và
nhu cầu hàm lượng oxy hòa tan cần thiết cung cấp cho hệ thống bãi lọc trồng cây trong công
nghệ xử lí nước bị ô nhiễm, góp phần đánh giá khả năng xâm nhập của oxy từ không khí vào
nước thông qua mô hình thực nghiệm “Định hình dòng chảy (Flowform), cụ thể là thông qua
chỉ tiêu DO (Dissolved Oxygen). Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong quá trình thiết lập mô hình
thực nghiệm trên thực tế, đã kiểm soát được hàm lượng oxy hòa tan, để quá trình xử lí đạt được
cao nhất. Tuy nhiên, việc xử lí nguồn nước bị ô nhiễm, ngoài việc đáp ứng về kĩ thuật và hiệu
quả xử lí, cần phải chú ý đến việc tiết kiệm chi phí đầu tư và năng lượng trong quá trình vận
hành các công nghệ xử lí, thân thiện với môi trường.
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