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                        วิธีการทดสอบ (Testing Methods) 

             การทดสอบทอ HDPE บริเวณหนางาน สําหรับทอความดัน 

 ในการทอสอบทอ HDPE ในบริเวณหนางาน มีจุดประสงคเพื่อที่จะหารอยรั่วที่เกิดขึ้น ในการติดตั้งทอ
หนางาน โดยที่การทดสอบนี้ยังคงตองรักษาคุณสมบตัิของทอไวดังเดิม ซึ่งมีสวนประกอบพอสังเขปดังนี ้

1. ลักษณะการวางทอบริเวณหนางาน 
2. หลักการของการทดสอบ 
3. อุปกรณสําหรับการทดสอบ 
4. ขอควรระวังเรื่องความปลอดภัย 
5. ขอปฏิบัติในการทดสอบ 
6. ผลลัพธของการทดสอบ 
7. ขอปฏิบัต ิ
8. บันทึกผลการทดสอบ 
โดยการทดสอบอางอิง ตามมาตรฐาน SFS 3115, SFS 3111 และ SFS 3135 
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รูปที ่1  ตัวอยางของการเตรียมการทดสอบหารอยรั่วสําหรับทอความดัน 

 

1. ลักษณะการวางทอบริเวณหนางาน 
เปนมาตรฐานของการทดสอบที่ใชสําหรับงานที่ติดตั้งวางทอ ที่เปนไปตามมาตรฐาน SFS 3111 หรือ

ในลักษณะของงานที่ใกลเคียงกัน เปนการทดสอบที่ใชหลักการตัดสินใจจากการใชความดันในการทดสอบระบบ
ทอ 

ขอปฏิบัติสําหรับในการวัดถึงขนาดรูปรางของทอที่เปลี่ยนไปในหนางาน จะมีรายละเอียดกลาวถึงใน 
มาตรฐาน SFS 3135 
2. ลักษณะของการทดสอบ 

การทดสอบจะปฏิบัติโดยการอัดความดันเขาไปในทอที่มีน้ําอยูเต็มและปดอยู ซึ่งจะมีการปรับระดับของ
ความดันเปนชวงระยะ ดังนั้นความผิดพลาดจากการวัด อาจจะเปนไปไดจากคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชทําทอ 
ดังนั้นจึงควรมีการพิจารณาดวย 

รอยรั่วที่เกิดขึ้นกับทอนั้นหาไดจาก ปริมาณของน้ําที่เพิ่มเขาไปในระหวางที่รักษาระดับของความดันให
คงที่ในการทอสอบจนเสร็จสิ้น 
3. อุปกรณสําหรับการทดสอบ 

อุปกรณใชสําหรับการทดสอบ  ควรจะมีคุณสมบัติที่ด ี และมีระดับของความแมนยํา อยูในเกณฑที่
สามารถเชื่อถือไดในการทดสอบรอยรั่ว หรือเปนอุปกรณที่อยูในขอบขายของเครื่องวัด 
 3.1 การเติมน้ําเต็มทอ 

เมื่อเติมน้ําเต็มทอ, น้ําที่เติมเขาไปในทอนั้นจะตองมคีวามเร็วของน้ําในการเติม ตามตารางที ่1 
 3.2 การเพิ่มความดัน 

โดยอาจจะใชปม, เครื่องอัดความดัน หรืออื่น ๆ โดยหมายถึง การเพิ่มความดันและการรักษาระดับ
ของความดันใหไดตามที่ตองการ 
 3.3 การวัดความดัน 

สําหรับจุดประสงคในขอนี้ เกจวดัความดันจะตองมีความแมนยําในการอานต่ําสุด ± 20 kPa.  
(0.2 bar) และใชวาลวระบาย ไดสูงสุดเพียง 1.5 เทาของชั้นความดันทอ 
 3.4 การวัดปริมาณของน้ํา 

การหาปริมาณของน้ําที่เพิ่มขึ้นในระบบของทอโดยที่ความดันคงที ่เครื่องมือวัดที่ใชในการวัด นั้น
จําตองมีความแมนยํา ในการอาน ± 0.2 ลิตร/ปริมาณของน้ําที่เพิ่มขึ้นในระหวางทําการตรวจวัด 
 3.5 การวัดอุณหภูม ิ

เทอรโมมิเตอรที่ใชวัดอุณหภูมิของน้ํา  จะตองมีความแมนยํา ± 1º C 
เทอรโมมิเตอรที่ใชวัดอากาศภายนอก  จะตองมีความแมนยํา ± 1º C 

 3.6 อุปกรณอื่น ๆ 
ในการทดสอบ จําเปนตองใชอปุกรณอื่น ๆ ชวยในการทดสอบ เชน ปลั๊กอุด หรือหนาแปลน, สาย

ตอ, ขอตอและวาลว 
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 3.7 ขอควรระวังและการปองกันเครื่องมือวัดความเสียหาย 
 
 

เปนการปองกัน การวัดที่จะเกิดการผิดพลาดได โดยการปองกันเครื่องมือวัดตาง ๆ จากแสงแดด
และฝน ตัวอยางของการเตรียมการทดสอบ สามารถดูไดจากรูปที ่1 

4. ขอควรระวังเรื่องความปลอดภัย 
การเกิดความดันสูงเกิน และความเปนไปไดที่จะเกิดฟองอากาศในระบบของทอ อาจเปนอันตรายตอ

ทอจึงควรจะมีความระมัดระวังในการทดสอบ 
โดยอยางนอยผูรับเหมา ควรจะเล็งเห็นถึงความจําเปนของความปลอดภัยในหนางานระหวางทีท่ําการ

ทดสอบ 
4.1 ขอชี้แจง 

ถาการทดสอบนั้นเปนระบบของทอปด จะตองมีเจาหนาที่หรือบุคลากรดูแลอยางใกลชิด และถามี
ความจําเปน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจะอยูใกลกับบริเวณของระบบเพื่อที่จะสามารถรายงานผลไดทันทีหรือ
ทันเวลา เมื่อการทดสอบพบรอยรั่วขึ้น 
5. ขอปฏิบัติในการทดสอบ 
 5.1 สวนของทอ 

การทดสอบหารอยรั่วของทอนั้น ความยาวของทอที่จะทดสอบนั้น ควรจะมีความยาวไมเกิน 500 เมตร 
อยางไรก็ตาม   ในกรณีที่ตองทดสอบทอที่ยาวเกินนั้น ในสวนความยาวที่เกินนั้น จะตองไมมีจุดตอทอหรือตอง 
ไมอยูใตน้ํา 

ในการทดสอบทอยาว ๆ ในสวนของทอนั้นมีระดับความแตกตางกันมาก ควรจะตองแกไขเพื่อจะใหเกิด
ความแตกตางของความดัน ระหวางจุดที่ต่ําที่สุดและจุดที่สูงที่สุด ควรจะมีคาไมเกิน 100 kPa. (1 bar) 
 5.2 การเตรียมการในการวัด 

กอนที่จะทําการทดสอบ ตองทําการลางดินและสิ่งตาง ๆ ใหออกจากทอกอน โดยทําความสะอาดทอให
เรียบรอย 

ทําความสะอาดอุปกรณ เชนปลั๊กอุด หรือหนาแปลน กอนที่จะทําการติดตั้งและทําความสะอาดผิวทอ
ดานในใหสะอาด 

หลังจากการติดตั้งปลั๊กอุด หรือหนาแปลนเรียบรอย จะตองตรวจสอบวาติดตั้งแนนแลว เพื่อเปนการ
ปองกันการรั่วของน้ํา 

กอนที่จะเริมปฏิบัตกิารทดสอบ  จะตองตรวจสอบความแข็งแรงและรอยรั่วของอุปกรณทดสอบและสาย
ตอตองทนความดันไดทดสอบเกจวัดความดันวาเปนอุปกรณที่ถูกตองตามตองการ 

กอนที่จะเริ่มทดสอบ  เพื่อใหแนใจตอระบบวามีความปลอดภัย  ตองมีการยึดในสวนของปลายทอและ
ในจุดที่เปนมุมทอ  โดยความดนัที่ใชในการทดสอบจะเทากับ  1.3  เทา  ของความดันที่ออกแบบในการ
ทดสอบหารอยรั่ว 
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รูปที ่2  ตัวอยางของการยึดทอในระหวางเตรียมการตรวจสอบ 

 

         5.3 สภาวะของการทดสอบ 
ในการเติมน้ํา  จะตองเปดวาลวระบาย  โดยที่จุดที่จะติดตั้งวาลวระบาย  จะอยูในตําแหนงสูงที่สุดของ

ทอเพื่อที่จะไลอากาศภายในทอออกใหหมด  ซึ่งใชน้ําเปนตัวไล  โดยความเร็วสูงสุดของการเติมน้ํา  อาจดูได
จากตารางที ่1 

 
เสนผาศูนยกลางภายใน 
โดยประมาณ (mm) 

 
100 

 
125 

 
150 

 
200 

 
250 

 
300 

 
400 

 
500 

 
600 

 
800 

 
1000 

ปริมาณที่เติมตอหนวยเวลา 
10-3m3/s (l/s) 

 
0.3 

 
0.5 

 
0.7 

 
1.2 

 
1.9 

 
2.7 

 
4.8 

 
7.5 

 
11 

 
19 

 
30 

 
                    ตารางที ่1 ความเร็วสูงสุดของการเติมน้ําในระบบทอ 
 
ถาตองทดสอบกับทอที่กลบแลว  จะทําการเริ่มทดสอบหลังจากที่กลบแลว  48  ชั่วโมง  กอนการ

ทดสอบตองเติมน้ําใหเต็มทอและตองไมมีความดันประมาณ 2 ชั่วโมง  นั้นคือเพื่อที่จะใหอุณหภูมิเทากัน  โดย
อุณหภูมิของน้ําที่ใชในการทดสอบไมควรเกิน  27 º C  ถาจะใหดีควรมีการปองกันทอไมใหถูกแสงแดด 

อุณหภูมิของทอและน้ํา  ควรจะมีคาคงที่ในระหวางการวัดในการเพิ่มน้ํา  บางที่อุณหภูมิของผนังทอ
อาจจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากแสงแดด  แตก็ไมควรมากกวา  61 ºc  ถาจะใหดีควรมีการปองกันทอไมใหถูกแสงแดด 
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 5.4 การวัด 
  

ขั้นตอนที ่1.  การทดสอบความดันในสวนของทอ  คือการเพิ่มจนถึงคาปกต ิ (ถาความดันในการ
ใชงานสูงสุด  หรือความดันออกแบบนั้น  เปนไปตามขอกําหนดของระบบทอ  ความดันในการทดสอบอาจจะ
ตองประยุกตเพื่อแทนความดันปกต ิ โดยที่ทุกอยางไมจําเปนตอง  รับภารระเกินกับระบบทอ   ซึ่งอาจจะ
หลีกเลี่ยงไดความดันออกแบบโดยทั่วไปจะมีคาต่ํากวาความดันปกติเสมอ  สามารถดูไดจากเครื่องหมายบนทอ  
โดยรักษาความดันใหคงที่  เปนเวลาประมาณ 2 ± 0.1 ชั่วโมง    โดยจะเพิ่มน้ําเมื่อความดันลดลงไป     
20 kPa. (0.2 bar) 

ขั้นตอนที ่2.  การเพิ่มความดันเกิน  -  ตองเพิ่มความดันนี้ไมนานกวา 6 นาท ี
-  ความดันที่เพิ่มนี ้ จะเทากับ 1.3 เทาของความดันปกต ิ

           โดยที่ตองรักษาความดันไวเปนเวลาประมาณ 2 ± 0.1 ชั่วโมง  และจะเพิ่มน้ําเมื่อความดันลดลง 
 20 kPa. (0.2 bar) 
 ขั้นตอนที ่3.  การลดความดัน -  ตองลดความดันนี้ไมนอยกวา 6 นาท ี
     -  ความดันที่ลดลงนี้จะเทากับความดันปกติแลว จึงปดวาลว 
    หลังจากนั้นจะวัดปริมาณน้ําทีเ่ติมเปนเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยลดความดันลงจนถึงความดันที่เริ่มตน 
6.ผลลัพธการทดสอบ 

การที่จะยอมรับถึงระบบทอที่จะไมรั่วนั้นจะดูได  จากการวัดปริมาณน้ําที่เพิ่มเขาไปในขั้นตอนที ่3 โดย
จุดที่ยอมรับนั้นตองอยูใตเสนในรูปที่ 3 

7.    ขั้นตอนการทํางาน 
7.1  การแปลความหมายของผลการทดสอบ 

ทอที่เกิดการรั่วขึ้น  อาจมีการซอมแซม  โดยตองมีการยินยอมระหวางผูวาจางและผูคุมงาน  ซึ่งจะมา
พิจารณาถึงหนทางแกไขตอไป 
7.2 การหารรอยรั่ว 

ถาผลการทดสอบชี้ใหเห็นถึงรอยรั่วในระบบทอ  ซึ่งอาจจะตองมีการหาจุดที่มีรอยรั่วขึ้น  หรอือาจจะมี
จุดบงชี้ เชน มีน้ําไหลออกมา  ก็จะทําใหหาเร็วขึ้น 

กอนที่จะเริ่มหารอยรั่ว  ควรลดความดันในระบบทอลงจนถึงความดันใชงาน 
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7.3 การระบายน้ําออกจากระบบทอ 
หลังจากทําการทดสอบเสร็จเรียบรอยแลว  ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเคลื่อนยายทอที่ทดสอบแลว  

จนกระทั่งไดระบายความดันออกแลว  ถาจําเปนที่จะตองเคลื่อนยาย  จะตองเคลื่อนยายอยางชา  ๆ และตอง
ระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายขึ้น 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 การทดสอบความดัน : ขอจํากัดของการยอมรับ / ไมยอมรับ 
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9. การบันทึกผลการสอบ 
สําหรับการทดสอบหารอยรั่ว  จะแสดงตามมาตรฐาน  โดยการบันทึกผลการสอบดังนี ้

ผูวาจาและผูรับเหมาทอ 
สถานที่ตั้ง 
สภาวะการทดสอบ 
รหัสของอุปกรณการทดสอบ 
เครื่องหมายบนทอ 
ระบบทอสวนที ่
วิธีการเชื่อมทอและจํานวนจุดการเชื่อมทอของระบบทอ 
ความยาวของการวัดระยะทาง 
ทดสอบที่ความดันเกินและเวลาที่ใช 
ปริมาณน้ําที่เพิ่ม 
หมายเลขของมาตรฐาน 
เวลาที่เซนตชื่อในการบันทึกการทดสอบ,ผูวาจาง 
และตัวแทนจากผูรับเหมา 
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        ใบทดสอบแรงดัน  (Test Record  Of  The  Pressure  Test ) 

ระบบทอโครงการ  (Pipe  construction  client)………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

บริษัทผูรับเหมา  (Contractor)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

สถานที่ตั้ง  (Site)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ระบบทอสวนที่  (Pipe  section)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

เครื่องหมายบนทอ  (Pipe  stamp)......................................................................................................................................................................................................................................  
รหัสของเครื่องทดสอบ  (Code  of  the  test  equipment)........................................................................................................................................................................

ความยาวของทอทดสอบ  (Test  line  length).......................ม.(m)   ขนาดภายในทอ  (Internal diameter)................................ม.ม(mm.) 
ชนิดของการตอทอ  (Joint  type)......................................................................  จํานวนการตอ(Number of Joint)................................................จุด(pcs) 
จํานวนของวาลว  (Number  of  valves)...................................ตัว(pcs)   จํานวนสวนแยก (Number of branch type).....................จุด(pcs) 
อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศ (Average temperature of air)..........ºc อุณหภูมิอากาศ  (Air  temperature)....................................................ºc  
  

ชวงระยะการทดสอบ 
Phase of test 

เวลาเริ่ม 
Time of starting(hour) 

แรงดัน(บาร) 
Pressure(Bar) 

ปริมาณน้ํา 
Quantity of water 

การเติมน้ํา 
Filling with water 

  ปริมาณน้ําทั้งหมด 
(Total quantity) 
……………….ลิตร  (Liters) 

การเพิ่มแรงดันไปที่ระดับสูงแรงกวาระดับระบ ุpe1 
Raising pressure to a level of the test over pressure 
pe1 

  ปริมาณน้ําเติม  (Additional 
water) 
...........................ลิตร  (Liters) 

การเพิ่มแรงดันสูงกวาแรงระบุ Pe1 
Raising pressure to a value of 1.3 times Pe1 

  ปริมาณน้ําเติม 
(additional water) 
...........................ลิตร  (Liters) 

การลดแรงดันลงมาที่ชั้นแรงดันระบ ุPe1 
Reducing pressure to a value of Pe1 

  ปริมาณน้ําทิ้ง 
(Drainage water) 
..........................ลิตร  (Liters) 

การวัดปริมาณน้ําที่เติม 
(Measuring the quantity of addition water) 

  ผลการวัด (Measuring result) 
...............................ลิตร  
(Liters) 

 

 

ทอสวนที่ทดสอบผาน / ทอสวนที่ทดสอบไมผานมาตรฐานที่ตองการ (Type pipe section meets/does not standard requirements) 

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional notes) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  การทดสอบไดตามมาตรฐานของ SFS 3115 (The test has been performed according to standard SFS 3115) 

.............................................. 

วันที่ 

Date 

.............................................. 

สถานที ่

Place 

.............................................. 

ผูทําการทดสอบ 

Tester 

.............................................. 

ตัวแทนผูวาจาง 

Client’s representative 

.............................................. 

ตัวแทนจากผูรับเหมา 

Contractor’s representative 


