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Estabrook’s

Ezy 3 Locator Plus
Underground Storage Tank & Product Line Testing

การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน า้มนัใต้พืน้ดินและระบบท่อน า้มนัใต้พืน้ดิน



• UST Testing • Line Tightness Flexible Pipes• Line Tightness Rigid Pipes

NWGLDE Certifications
National Work Group on Leak Detection Evaluations

http://www.nwglde.org/evals/estabrook_ezy_check_d.html
http://www.nwglde.org/evals/estabrook_ezy_check_h.html
http://www.nwglde.org/evals/estabrook_ezy_check_a.html








เคร่ืองมือในการทดสอบ
Tank Testing Instruments



หลกัการในการท างาน
Principles of Operation

• เคร่ืองอีซี่3 ทีใ่ช้ทดสอบถงัน า้มนัได้ทัง้ระบบ , ประกอบด้วย ทอ่น า้มนั , ทอ่ระบายอากาศ และทอ่ลง
• The Ezy 3 tests the entire tank system, including the product line, vent pipe and remote fill

• ถงัน า้มนัสามารถว่างได้สงูสดุถงึ 99%
• The tank can be empty up to 99% full

• No overfilling

• ใช้ป๊ัมในการสร้างสญุญากาศในถัง
• สญุญากาศอย่างน้อย 0.5 psi
• สญุญากาศสงูสดุ 4.0 psi
• เมื่อระดบัน า้ใต้ดินสงูกว่าก้นถงั , ค่าสญุญากาศจะลดลง

• A blower is used to create a vacuum in the tank
• Minimum vacuum of 0.5psi

• Maximum Vacuum of 4.0psi

• When groundwater level is above the bottom of the tank, the necessary vacuum is reduced



หลกัการของการด าเนินงาน
Principles of Operation

• ผลการทดสอบ 4 จุด เก่ียวกับถังน า้มนัใต้ดิน
1. ถ้าฟังเสียงแล้วไม่มีเสียงและไม่มีน า้เข้ามาภายในถัง แสดงว่าถังไม่ร่ัว
2. การร่ัวไหลจากปริมาณทีพ่ร่องไป (แห้ง) ภายในถัง จะมีเสียง “ Hiss”

3. การร่ัวไหลต ่ากวา่ระดบัของเหลว (เปียก) ภายในถัง จะมีเสียง “bubbling”

4. ปริมาณของน า้ที่เข้ามาจากการร่ัวไหล

• The testing instruments yield four points about the UST

1. An acoustic signal which reveals “no” sound, and/or “no” water intrusion indicating a tight tank

2. A leak in the ullage (dry) portion of the tank that reveals a “Hiss” sound

3. A leak below the liquid level (wet) Portion of the tank reveals a “bubbling” sound.

4. The amount of water intrusion due to a leak



•แยกถงั Isolate the tank

• ปิดหรืออดุวาล์วกับท่อทัง้หมด Close or plug all valves and pipes

หลกัการของการด าเนินงาน
Procedures Overview



ภาพรวมกระบวนการท างาน
Procedures Overview

• วดัขนาดถังและค านวณค่าความดนั Measure Tank and Calculate Pressure



• ใส่เคร่ืองมือเข้าไปในถัง Insert Instruments into the tank 

• ปรับเซ็นเซอร์น า้ Calibrate the water sensor 

• ฟังเสียงในถัง Listen to the ambient noise in the tank

• ต้องฟังเสียงก่อนสูบสุญญากาศ Prior to pulling the required vacuum

• ฟังเสียงอย่างน้อย 2 นาที (แนะน า 5 นาท)ี Listen for a minimum of 2 minutes (5 is recommended)

• การทดสอบนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทยีบ This test is for comparison purposes

• สบูสญุญากาศออกจากถงั Pull vacuum on the tank

• ค่อยๆสูบสุญญากาศออกจนกวา่จะถึงค่าทีก่ าหนด Slowly bring the tank down to the required pressure

• ให้อากาศหมนุเวยีนภายในถังเป็นเวลา 5 นาที (ปลอ่ยให้อากาศในถังน่ิง)  Circulate the air for an additional 5 

minutes (lets the tank settle)

ภาพรวมกระบวนการท างาน
Procedures Overview



• ทดสอบการฟังเสียง Perform the acoustic portion of the test

• ฟังเสียงอย่างน้อย 2นาที (แนะน า 5 นาที)
• ถ้าฟังเสียงแล้วไม่มีเสียง และไม่มีน า้เข้ามาภายในถัง แสดงว่าถังไม่ร่ัว
• การร่ัวไหลจากปริมาณทีพ่ร่องไป (แห้ง) ภายในถัง จะมีเสียง “ Hiss”

• การร่ัวไหลต ่ากวา่ระดบัของเหลว (เปียก) ภายในถัง จะมีเสียง
“bubbling”

• Listen for a minimum of 2 minutes (5 recommended)

• An acoustic signal which reveals “no” sound, and/or “no” water intrusion indicating a tight tank

• A leak in the ullage (dry) portion of the tank that reveals a “Hiss” sound

• A leak below the liquid level (wet) Portion of the tank reveals a “bubbling” sound.

ภาพรวมกระบวนการท างาน
Procedures Overview



• Complete the water intrusion test

• The duration of the test is calculated when calibrating the sensor probe

• Maintain required vacuum on the tank as per sensor calibration

• Regularly check the water sensor display

• The needle moving to red shows water intrusion

ภาพรวมกระบวนการท างาน
Procedures Overview

• การทดสอบการร่ัวซึมของน า้
• ระยะเวลาของการทดสอบจะถูกค านวณเมือ่ calibrating the sensor probe

• รักษาระดับสญุญากาศภายในถัง  (ตามค่าท่ีค านวณได้)

• หมัน่ตรวจสอบการแสดงผลเซ็นเซอร์น า้
• ถ้าเขม็เคลือ่นไปท่ีสแีดงแสดงว่ามนี า้ร่ัวเข้าถัง



Sample Scenarios



ระบบท่อดูดไม่มีท่อService   Suction System with No Service Port



ระบบท่อดูดไม่มีท่อService   Suction System with No Service Port

















ระบบท่อดูดแบบมีท่อService   Suction System with Service Port



ระบบท่อดูดแบบมีท่อService   Suction System with Service Port













ระบบท่อดูดแบบมีOPV   Suction System with OPV



ระบบท่อดูดแบบมีOPV   Suction System with OPV



ระบบแรงดนัมี Veeder Root หรือ ATG Pressure System with Veeder Root or ATG



ระบบแรงดนัมี Veeder Root หรือ ATG Pressure System with Veeder Root or ATG























• สถานีที่ไม่มีท่อService
• Site with No Service Port

• อปุกรณ์ทกุอยา่งสามารถใช้ลงที่ทอ่ไม้วัดในถงัได้และดูด
สญูญากาศได้

• All instrumentation and suction was 

done through Stick Port

• ถังไม่มีน า้มนัหรือน า้
• UST had no fuel or water



ภาพรวมในการทดสอบท่อน ้ามนั
Line Tightness Testing Overview

• Used to detect leaks in Rigid or Flexible Pipelines

• Tests are conducted at 150% operating pressure (Pressure of submersible pump)

• Leak Threshold 0.05 gph (gallons per hour) or 189.27 ml per hour

• Tests take 30 minutes with data taken every 15 minutes

Estabrook’s Product Line Tester

• ใช้ในการตรวจจบัการร่ัวไหลในท่อเหล็กหรือท่อ HDPE

• การทดสอบจะถกูด าเนินการทีค่วามดนั150%ความดนัของป๊ัม

• เกณฑ์การร่ัว 0.05 แกลลอนต่อชัว่โมง หรือ189.27 มิลลิลิตรต่อชัว่โมง

• การทดสอบใช้เวลา 30 นาที เก็บข้อมลูทกุๆ 15 นาที



• แยกท่อออกจากถัง Isolate the line from the Tank

• ต่อ Product line tester เข้ากับ Connect the product line tester in-line with the product line

• Shear Valve วาล์วตัด
• Dispenser Filter กรองน า้มนั
• Leak Detector เคร่ืองตรวจจับการร่ัวไหล

• ปลอ่ยให้น า้มนัเข้า Product Line Tester Allow product to enter the cylinder 

• อัดไนโตรเจนเข้า Product Line Tester ในปริมาณ 150% ของแรงดันป๊ัม
• Pressurize the cylinder with nitrogen to 150% operating pressure

• เก็บรวบรวมข้อมลูทุก 15 นาที เป็นเวลา 30 นาที Collect data every 15 minutes for 30 minutes

• ถ้าตรวจพบวา่ไมร่ั่วหรือน้อยกว่า189.27มิลลิลติรต่อชั่วโมง the line is considered tight
• If no leak is detected or is less than 189.27ml per hour the line is considered tight

ภาพรวมในการทดสอบท่อน ้ามนั
Line Tightness Testing Overview



Close the Ball Valve
ปิดหัววาล์ว

Stop Sales, Lock Nozzles, LOTO Electrical 

system of Submersible Pump

STOP Close Shear Valve
ปิดหัววาล์ว

Check Fuel 
Level เช็ค
ปริมาตรน า้มนั

ภาพรวมในการทดสอบท่อน ้ามนั
Line Tightness Testing Overview













หนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน ำ้มัน 




