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Khoa: Kỹ thuật môi trường
Hiện nay, trong kỹ thuật xử lý nước, có nhiều công nghệ được áp dụng và phát triển rộng rãi.
Nhưng hiệu quả xử lý các thành phần gây ô nhiễm là vấn đề cần được quan tâm. Trong hệ thống xử
lý nước bằng bãi lọc trồng cây, một trong những yếu tố quan trọng xảy ra trong hệ thống là quá
trình nitrat hóa (đây là điều kiện cần thiết tiếp theo cho quá trình khử thành phần nitơ có trong nước
bẩn). Vì vậy, nhóm nghiên cứu lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu và đánh giá khả năng khử Nitrat của mô
hình bãi lọc trồng cây kết hợp với hệ thống mẫu định hình dòng chảy trong xử lý nước hồ bị ô nhiễm”.
Đề tài này sẽ nghiên cứu khả năng khử nitrat của mô hình bãi lọc trồng cây kết hợp với hệ thống
mẫu định hình dòng chảy. Việc xử lý nước bị ô nhiễm có hiệu quả cao gắn liền với việc tiết kiệm
chi phí, thân thiện với môi trường đang trở nên cực kỳ cần thiết. Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể
được ứng dụng trong thiết kế hệ thống xử lý nước thải bằng bãi lọc trồng cây kết hợp với hệ thống làm
thoáng định hình dòng chảy, giúp giảm thiểu chi phí xử lý nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng nước
sau xử lý. Đề tài sẽ giúp sinh viên tham gia nghiên cứu hiểu rõ hơn kiến thức về xử lý nước thải, áp
dụng lý thuyết đã được học vào thực tế. Đặc biệt là các quá trình diễn ra trong bãi lọc trồng cây hiệu
quả xử lý của loại hình công nghệ này
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