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VẬT LIỆU LỌC DẠNG HẠT DÙNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH - YÊU CẦU KỸ THUẬT 

Granular filtering material for water purification - Specifications 

1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu lọc dạng hạt (sỏi đỡ, cát thạch anh, 
than antraxit, than hoạt tính dạng hạt) dùng trong hệ thống xử lý nước sạch. 

2. Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi 
năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì 
áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

TCVN 9069:2012 Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch - Phương pháp thử. 

TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. 

TCVN 7572-13:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử. Phần 13: Xác định hàm 
lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn 

3. Thuật ngữ và định nghĩa 

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 

3.1. Hệ số không đồng nhất (coefficient of ununiformity) (UC) 

Tỉ số d60/d10, trong đó d60 và d10 là đường kính mắt sàng tương ứng có 60 % và 10 % lượng vật 
liệu lọc lọt qua (tính theo khối lượng) khi xác định thành phần cấp phối cỡ hạt. 

3.2. Đường kính hiệu dụng (effective diameter) (deff) 

Đường kính mắt sàng d10. 

3.3. Chỉ số hấp phụ iốt (absorption coefficient Iodine) 

Lượng iốt (tính bằng mg) được hấp phụ bởi 1 g than hoạt tính khi nồng độ dư iốt của mẫu lọc là 
0,02 N. 

4. Yêu cầu kỹ thuật 

4.1. Sỏi đỡ 

4.1.1. Qui định chung 

- Sỏi đỡ phải là các hạt có dạng khối đa giác, hoặc hình cầu; có đủ độ bền, độ cứng để không 
giảm chất lượng trong quá trình bốc xếp và sử dụng; không được lẫn đất sét, diệp thạch, các tạp 



chất hữu cơ hoặc các chất độc hại. Độ bền và hàm lượng tạp chất của sỏi đỡ được nêu trong 
TCVN 7570:2006. 

- Các hạt sỏi có mặt gãy, rạn nứt không được vượt quá 25 % trọng lượng của mẫu. Các hạt dẹt 
hoặc quá dài (chiều dài hạt lớn hơn năm lần chiều ngang hạt) không được vượt quá 2 % trọng 
lượng mẫu, phương pháp xác định hàm lượng thoi dẹt được nêu trong TCVN 7572-13:2006. 

- Sỏi đỡ phải có khối lượng riêng lớn hơn 2,5 kg/dm
3
, trừ khi có yêu cầu thiết kế riêng. 

- Lượng sỏi có cỡ hạt lớn hơn cỡ hạt quy định của thiết kế không được vượt quá 10 % và lượng 
sỏi có cỡ hạt nhỏ hơn cỡ hạt quy định của thiết kế không được vượt quá 10 % (tính theo trọng 
lượng). 

4.1.2. Độ hòa tan của sỏi trong axit HCl 1:1 

- Nhỏ hơn 5 % đối với cỡ hạt nhỏ hơn 2,5 mm. 

- Nhỏ hơn 17,5 % đối với các cỡ hạt từ 2,5 mm đến 25 mm. 

- Nhỏ hơn 25 % đối với cỡ hạt lớn hơn 25 mm. 

4.2. Vật liệu lọc 

4.2.1. Cát thạch anh 

4.2.1.1. Quy định chung 

- Cát thạch anh dùng làm vật liệu lọc có thành phần chính là ôxit silic, phải cứng bền, không bám 
đất sét, bụi, các tạp chất hữu cơ, các khoáng chất và không bị phân hủy trong quá trình sử dụng. 

- Giá trị UC, deff và kích thước hạt của cát lọc phải đáp ứng yêu cầu của thiết kế bể lọc. 

- Lượng cát có đường kính cỡ hạt nhỏ hơn quy định không được vượt quá 5 % và lượng cát có 
đường kính cỡ hạt lớn hơn quy định không được vượt quá 10 %. 

4.2.1.2. Tính chất của cát thạch anh 

- Khối lượng riêng lớn hơn 2,5 g/cm
3
. 

- Độ hòa tan trong axít HCl 1:1 nhỏ hơn 5 %. 

- Độ vỡ vụn nhỏ hơn 15 % tại 750 lần va đập trong 15 min hoặc nhỏ hơn 25 % tại 1500 lần va 
đập trong 30 min. 

- Mất khi nung nhỏ hơn 0,75 %. 

4.2.2. Than antraxit 

4.2.2.1. Quy định chung 

- Than antraxit dùng làm vật liệu lọc phải là các hạt cứng, bền, không chứa đất cát bở rời, sét 
hoặc các tạp chất vỡ vụn khác. 

- Giá trị deff, UC và kích thước hạt của than antraxit phải đáp ứng yêu cầu của thiết kế bể lọc. 

- Lượng than antraxit có đường kính cỡ hạt nhỏ hơn quy định không được vượt quá 5 %. Lượng 
than antraxit có đường kính cỡ hạt lớn hơn quy định không được vượt quá 10 %. 

- Trường hợp sử dụng than antraxit trong bể lọc hai lớp (một lớp than antraxit và một lớp cát 
thạch anh) thì giới hạn trên của khối lượng riêng than antraxit phụ thuộc vào khối lượng riêng, 
kích thước hạt của cát lọc và chế độ thổi rửa bể lọc. 

4.2.2.2. Tính chất của than antraxit 

- Khối lượng riêng lớn hơn 1,4 g/ cm
3
. 

- Độ hòa tan trong axit HCl 1:1 nhỏ hơn 5 %. 



- Độ vỡ vụn nhỏ hơn 15 % tại 750 lần va đập trong 15 min hoặc nhỏ hơn 25 % tại 1500 lần va 
đập trong 30 min. 

- Độ rỗng lớn hơn 50 %. 

4.2.3. Than hoạt tính dạng hạt 

4.2.3.1. Quy định chung 

- Giá trị deff và giới hạn cỡ hạt của than hoạt tính dạng hạt phải đáp ứng yêu cầu của thiết kế bể 
lọc. 

- Độ ẩm nhỏ hơn 8 % tính theo trọng lượng. 

4.2.3.2. Các tính chất của than hoạt tính 

- Chỉ số hấp phụ iốt lớn hơn 500 mg/ g than hoạt tính. 

- Dung trọng lớn hơn 0,36 g/ cm
3
. 

- Độ vỡ vụn nhỏ hơn 25 % tại 750 lần va đập trong 15 min hoặc nhỏ hơn 50 % tại 1500 lần va 
đập trong 30 min. 

- Độ mài mòn: Phần trăm cỡ hạt trung bình còn giữ lại được lớn hơn 70 % theo thí nghiệm khuấy 
mài mòn hoặc theo thí nghiệm mài mòn Ro-Tap. 

- Nếu không có các quy định thiết kế đặc biệt khác, UC của than hoạt tính dạng hạt nhỏ hơn 2,1. 

- Các tạp chất trong than hoạt tính phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

+ Chì (Pb) <10 mg/ kg; 

+ Kẽm (Zn) < 50 mg/ kg; 

+ Cadmi (Cd) < 1 mg/ kg; 

+ Arsenic (As) < 2 mg/ kg. 

5. Ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản 

5.1. Bao gói 

Vật liệu lọc phải được chứa trong bao, côngtenơ hay trong các xe tải sạch có phủ bạt kín để 
tránh tổn thất và gây ô nhiễm môi trường trong quá trình vận chuyển. 

Bao đựng vật liệu lọc làm bằng giấy, nhựa, vải phải bền, chắc. Trên bề mặt bao gói phải có các 
thông tin sau: loại, kích cỡ của vật liệu lọc, thời gian đóng gói,... 

Côngtenơ nhỏ chứa vật liệu lọc bằng sợi đay, vải dệt phải dày, bền, chắc, đựng được một vài tấn 
vật liệu lọc. Các côngtenơ phải có đai chắc chắn để đỡ trọng lượng khi chứa đầy hàng. 

5.2. Ghi nhãn 

Ghi nhãn theo qui định hiện hành với nội dung sau: 

- tên cơ sở sản xuất, địa chỉ; 

- tên sản phẩm, kí hiệu; 

- kí hiệu và số hiệu tiêu chuẩn của sản phẩm; 

- thể tích thực hoặc khối lượng tịnh; 

- số hiệu lô hàng; 

- ngày, tháng, năm sản xuất và hạn sử dụng; 

- hướng dẫn sử dụng. 

Các nội dung ghi nhãn nêu trên được in dán hoặc in trực tiếp lên bao bì sản phẩm. 



5.3. Vận chuyển 

Vận chuyển vật liệu lọc đựng trong bao gói bằng các phương tiện chuyên dụng. Trường hợp 
chuyển vật liệu lọc để rời bằng xe tải, xe tự trút thì xe phải sạch, có che chắn để tránh tổn thất và 
ô nhiễm môi trưởng. Nếu sử dụng xe trần thì phải có bạt phủ kín. 

5.4. Bảo quản 

Vật liệu lọc phải được bảo quản sạch sẽ, tại nơi khô ráo. Vật liệu lọc để rời tại công trường phải 
được che phủ để tránh nhiễm bẩn trong thời gian bảo quản. Các vật liệu lọc đựng trong bao hoặc 
côngtenơ phải được che phủ bằng những tấm che mờ, bền chắc để tránh nắng và bảo vệ chúng 
trong mọi điều kiện thời tiết. Các bao và côngtenơ chứa vật liệu lọc phải được kê, lót chắc chắn. 
Các cỡ và loại vật liệu lọc phải được bảo quản riêng biệt. 

 

PHỤ LỤC A 

(Quy định) 

QUI ĐỊNH CHUNG KHI ĐƯA VẬT LIỆU LỌC VÀO SỬ DỤNG 

A.1. Làm sạch bể lọc 

Phải làm sạch bể lọc trước khi cho vật liệu lọc vào. Bể lọc phải được giữ sạch trong suốt thời 
gian chất tải vật liệu lọc. 

A.2. Xếp đặt vật liệu lọc trong bể lọc 

A.2.1. Xếp đặt lớp sỏi đỡ sao cho tránh làm hư hỏng hệ thống phân phối ở đáy bể lọc. Đối với 
loại vật liệu lọc có cỡ hạt nhỏ hơn 12,5 mm thì không được đứng hoặc đi lại trực tiếp lên trên lớp 
vật liệu lọc mà phải dùng ván gỗ đặt trên vật liệu lọc để thao tác, ván gỗ được lấy đi sau khi thao 
tác xong. 

A.2.2. Vật liệu lọc phải được xếp đặt theo thứ tự từng lớp một, độ dày mỗi lớp vật liệu lọc trong 
bể lọc phải đồng đều, mặt trên cùng phải gạt phẳng đạt độ cao thiết kế. Phải cẩn thận trong khi 
xếp đặt các lớp để tránh làm xáo trộn bề mặt của lớp bên dưới. 

A.2.3. Sau khi đã xếp đặt xong lớp sỏi đỡ, phải tiến hành rửa bể lọc trong thời gian 5 min với lưu 
lượng tối đa nhưng không quá 60 m

3
/h trước khi xếp đặt lớp vật liệu lọc. 

A.2.4. Đối với bể lọc hai lớp hoặc nhiều lớp, vật liệu lọc phải được rửa và hớt sạch váng, bọt và 
loại bỏ hạt quá mịn trước khi xếp đặt lớp vật liệu lọc tiếp theo. 

A.2.5. Sau khi rửa lần đầu tiên, phải hớt bỏ lớp vật liệu nhỏ mịn trên cùng và thay thế bằng một 
lớp vật liệu lọc khác có cùng chủng loại và cỡ hạt. 

A.3. Công tác chuẩn bị để đưa bể lọc vào hoạt động 

A.3.1. Sau khi xếp đặt xong vật liệu lọc trong bể lọc, phải dẫn nước rửa lọc từ từ qua hệ thống 
phân phối từ dưới lên cho tới lúc ngập toàn bộ vật liệu lọc. Phải ngâm vật liệu lọc một thời gian, 
để bão hòa môi trường lọc, (không ít hơn 12 h nếu lớp vật liệu lọc đã được để khô trước đó). 
Phải tăng dần lưu lượng nước rửa trong lần rửa bể lọc đầu tiên để loại bỏ hết không khí khỏi vật 
liệu lọc. 

A.3.2. Trong mỗi lần rửa để làm sạch vật liệu lọc, tốc độ rửa ban đầu không quá 5 m/h, sau đó 
tăng dần trong thời gian 3 min cho tới khi đạt tốc độ cực đại theo quy định trong Bảng A.1 và duy 
trì tốc độ rửa cực đại đó trong một khoảng thời gian không quá 5 min. 

Bảng A.1 - Tốc độ rửa tối đa 

Nhiệt độ nước, °C Tốc độ rửa tối đa, m/h 

13-15 42 

16-18 45 



19-21 49 

22-24 51 

> 24 55 

CHÚ THÍCH: Giá trị tốc độ rửa quy định trong Bảng A.1 áp dụng cho cát lọc có deff từ (0,45  
0,65) mm và than antraxit có deff 1 mm. Đối với cát lọc và than antraxit có cỡ hạt khác hoặc than 
hoạt tính dạng hạt, phải điều chỉnh tốc độ rửa phù hợp. Tốc độ rửa tối thiểu phải đủ lớn sao cho 
có thể làm cho lớp lọc đạt được trạng thái lơ lửng và loại bỏ được các tạp chất ra khỏi bể lọc. 

A.3.3. Sau lần rửa đầu tiên, xả một phần nước trong bể lọc cho đến khi trơ lớp vật liệu lọc và hớt 
bỏ lớp vật liệu mịn dày khoảng 5 mm phủ lên bề mặt vật liệu lọc ở lớp trên cùng. 

A.3.4. Hớt bỏ nhiều lần để loại bỏ hết các hạt vật liệu lọc quá mịn và nhỏ hơn cỡ hạt qui định. 
Nếu là than antraxít phải loại tất cả các hạt dẹt. Phải rửa bể lọc tối thiểu 3 lần giữa các lần hớt 
bỏ, mỗi lần rửa tối thiểu phải kéo dài 5 min với tốc độ rửa được quy định trong Bảng A.1. 

A.3.5. Nếu có yêu cầu bổ sung vật liệu lọc để nâng bề mặt trên cùng đến cao độ quy định, thì 
việc bổ sung vật liệu lọc phải được thực hiện trước lần hớt bỏ cuối cùng. 

A.3.6. Nếu không có những yêu cầu khác của thiết kế, trước khi đưa bể lọc có lớp vật liệu lọc là 
cát thạch anh hoặc than antraxit vào vận hành phải tiến hành khử trùng bể lọc bằng clo. 



TCVN 9068 : 2012 

VẬT LIỆU LỌC DẠNG HẠT DÙNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH - YÊU CẦU KỸ THUẬT 

 
Download tại Tiêu chuẩn xây dựng -  http://tieuchuanxaydung.com 

 
Website trong ngành xây dựng nên tham khảo: 

 

• Đại siêu thị Sản phẩm & Vật liệu Xây dựng             XAYDUNG.ORG 

• Trang thông tin Kiến trúc & Xây dựng Việt Nam  KIENTRUC.VN 

• Cửa nhựa lõi thép 3AWindow           http://cuanhualoithep.com 

• Tư vấn thiết kế nhà & Thi công xây dựng     http://wedo.com.vn 

• Thông tin đấu thấu - thông báo mời thầu      http://thongtindauthau.com 

• Thị trường xây dựng            http://thitruongxaydung.com 

• Triển lãm VietBuild Online          http://vietbuild.vn 

• Xin giấy phép xây dựng            http://giayphepxaydung.com 

• Kiến trúc sư Việt nam            http://kientrucsu.org 

• Ép cọc bê tông             http://epcocbetong.net 

• Sửa chữa nhà, sửa văn phòng          http://suachuanha.com 

 

 

 


