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Abstrakt:  Ścieki deszczowe transportowane w systemach odwodnieniowych charakteryzują się niekorzystnymi 
parametrami fizykochemicznymi. W konsekwencji tego do odbiorników trafiają ścieki, które istotnie pogarszają 
ich stan jakościowy. Na jego poprawę można w znaczny sposób wpłynąć m.in. poprzez stosowanie zbiorników 
retencyjnych, które pozwalają na zredukowanie kierowanego do odbiornika strumienia objętości ścieków. Przy 
wyborze konkretnego rozwiązania zbiornika retencyjnego należy kierować się wieloma kryteriami, wśród których 
najistotniejszymi są nakłady inwestycyjne ponoszone na ich budowę oraz parametry hydrauliczne ich działania.  
W następstwie tego powstało wiele rozwiązań zbiorników retencyjnych, które pozwalają ograniczyć koszty 
związane z ich budową, a także takich, które maksymalizują efektywność hydrauliczną ich funkcjonowania. 
Przykładem takiego rozwiązania jest instalacja obiektów retencyjnych, której wykorzystanie pozwala na 
zmaksymalizowanie efektywności hydraulicznej dowolnego obiektu retencyjnego. Celem artykułu jest 
weryfikacja funkcjonowania przykładowego zbiornika retencyjnego wyposażonego w przedmiotową instalację 
obiektów retencyjnych w zakresie rozkładu strugi cieczy w poszczególnych fazach jego działania. Analiza została 
wykonana z wykorzystaniem programu do numerycznej dynamiki płynów Autodesk Simulation CFD. 
Oprogramowanie to, bazując na metodzie elementów skończonych i równaniach opisujących przepływ 
turbulentny, pozwala na odzwierciedlenie zjawisk przepływowych w obiektach o skomplikowanej geometrii. 
Uzyskane wyniki badań pozwolą na ocenę zasadności stosowania rozpatrywanego rozwiązania oraz mogą 
stanowić podstawę do dalszych analiz z punktu widzenia stanu jakościowego odbiorników. 

Słowa kluczowe: redukcja zanieczyszczeń, zbiorniki retencyjne, modelowanie CFD 

Wprowadzenie 

Systemy odwodnieniowe służą do zbierania i odprowadzania ścieków pochodzenia 
opadowego [1, 2] z różnych powierzchni, w tym z terenów zawierających 
zanieczyszczenia. Występowanie tych domieszek jest efektem styczności cząstek opadu 
atmosferycznego z mieszaniną związków organicznych i nieorganicznych zawieszonych  
w powietrzu oraz kontaktu spływów powierzchniowych z silnie zanieczyszczonym terenem 
zlewni [3]. W następstwie tego w ściekach deszczowych mogą występować substancje  
o różnym charakterze, m.in. zawiesiny, metale ciężkie, związki ropopochodne, biogeny 
oraz zanieczyszczenia bakteriologiczne [4, 5].  

Obowiązujące w Polsce Rozporządzenie Ministra Środowiska [6] w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz  
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego obliguje jedynie do 
ograniczenia poziomu zawiesiny oraz substancji ropopochodnych. W następstwie tego do 
odbiorników kierowane są ścieki, które nie są analizowane pod względem innych 
wskaźników zanieczyszczeń. Jednocześnie odprowadzanie znacznej objętości takich 
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ścieków do odbiornika może spowolnić lub nawet całkowicie zatrzymać proces 
samooczyszczania [7], co ma istotne znaczenie w aspekcie ich stanu fizykochemicznego  
[8, 9].  

Jedną z możliwości wspomagania procesu samooczyszczenia w rzekach jest 
zredukowanie strumienia objętości dopływających ścieków i zanieczyszczeń np. poprzez 
wykorzystanie kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych [10] lub obiektów LID (Low 
Impact Development) [11]. Znajdują one również zastosowanie w przypadku występowania 
problemów z przeciążeniem hydraulicznym systemów kanalizacyjnych [12] lub potrzeby 
stabilizacji dopływu ścieków do oczyszczalni. 

Zwiększenie zainteresowania stosowaniem tych obiektów [13] spowodowało ich 
rozwój technologiczny przede wszystkim w zakresie układów hydraulicznych 
retencjonowania ścieków. W wyniku tego powstało wiele rozwiązań obiektów retencyjnych 
[14, 15], które pozwalają ograniczyć nakłady finansowe związane z ich budową, a także 
takich, które maksymalizują efektywność hydrauliczną ich funkcjonowania.  

Przykładem takiego rozwiązania jest instalacja obiektów retencyjnych zgłoszona do 
ochrony patentowej na terenie krajów UE [16]. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na 
zredukowanie wymaganej pojemności obiektów retencyjnych poprzez istotne zwiększenie 
ich efektywności hydraulicznej. Skutkuje to zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych 
ponoszonych na budowę zbiornika retencyjnego.  

Cel i zakres badań 

Celem badań jest weryfikacja teoretycznego modelu funkcjonowania 
jednokomorowego zbiornika retencyjnego zawierającego instalację obiektów retencyjnych 
[16]. Badania te zostały wykonane za pomocą oprogramowania CFD (Computational Fluid 
Dynamics), które pozwoliło dokonać szczegółowej analizy warunków brzegowych 
w zakresie przepływów i napełnień w kolejnych fazach funkcjonowania zbiornika. 

Instalacja obiektów retencyjnych i teoretyczny model jej funkcjonowania 

Instalacja obiektów retencyjnych jest układem hydraulicznie połączonych przewodów, 
które pozwalają na zminimalizowanie niezbędnej pojemności retencyjnej zbiornika. Na 
rysunku 1 zaprezentowano analizowane rozwiązanie zainstalowane w kanalizacyjnym 
zbiorniku rurowym. Istotnym elementem przedmiotowej instalacji jest przelew (7), który 
pozwala na rozdział strumienia objętości przepływających ścieków pomiędzy kanał 
wiodący (5) oraz komorę akumulacyjną zbiornika (1).  

Proces przepływu i akumulacji ścieków w zbiorniku retencyjnym zawierającym 
przedmiotową instalację opisano za pomocą siedmiu postępujących po sobie faz 
funkcjonowania. Zgodnie z charakterystyką zawartą w zgłoszeniu patentowym [15]  
w początkowej fazie funkcjonowania obiektu ścieki dopływają grawitacyjnie kanałem (2) 
do zbiornika retencyjnego (1). Następnie kierowane są kanałem przelewowym (7) do 
kanału wiodącego (5), a w dalszej kolejności do kanału odprowadzającego (6). W tej fazie 
strumień objętości dopływających ścieków jest niewielki, co skutkuje częściowym 
wypełnieniem kanału przelewowego (7). Wraz ze zwiększaniem natężenia dopływu 
ścieków do zbiornika (1) następuje osiągnięcie pełnej przepustowości hydraulicznej kanału 
odprowadzającego ścieki (6) i ich piętrzenie się w kanale (5). W konsekwencji tego poziom 
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zwierciadła ścieków, transportowanych kanałem (7), zwiększa się i po osiągnięciu poziomu 
usytuowania przelewu (9) następuje ich wylanie się do przestrzeni akumulacyjnej zbiornika 
(1).  

 

 
Rys. 1. Wizualizacja przekroju zbiornika rurowego zawierającego instalację minimalizującą niezbędną pojemność 

retencyjną (1 - zbiornik retencyjny, 2 - kanał dopływowy, 3 - kanał odpływowy ze zbiornika, 4 - zawór 
klapowy, 5 - kanał wiodący, 6 - kanał odprowadzający ścieki do sieci, 7 - kanał przelewowy, 8 - przestrzeń 
akumulacyjna zbiornika, 9 - przelew) 

Fig. 1. Visualization of cross-section of undeground tank containing installation which minimizes the required 
retention volume (1 - underground tank, 2 - inflow channel, 3 - first outflow channel, 4 - check valve,  
5 - main channel, 6 - second outflow channel , 7 - overflow channel, 8 - retention volume, 9 - overflow) 

 
Uproszczony model zbiornika retencyjnego pokazano na rysunku 2, na którym 

zaznaczono również w schematycznym ujęciu analizowane wielkości w zakresie 
przepływów i napełnień ścieków. 

Weryfikowany model hydrauliczny analizowanego rozwiązania przedstawiono dla 
siedmiu faz funkcjonowania zbiornika retencyjnego w postaci warunków brzegowych  
w zakresie przepływów i napełnień.  
Faza I - stan przed wystąpieniem opadu 
• Warunki brzegowe w zakresie napełnienia:  
• Warunki brzegowe ze względu na 

przepływy:  

h0.1 = 0, h2.1 = 0, h3.1 = 0. 
Qdop.1 = 0, Qodp.1 = 0, Qp.1 = 0, Qzb1.1 = 0,  
Qzb2.1 = 0. 

Faza II - rozpoczęcie dopływu ścieków do zbiornika retencyjnego 
• Warunki brzegowe w zakresie napełnienia: 
• Warunki brzegowe ze względu na 

przepływy:  

h0.2 > 0, h2.2 > 0, h3.2 = 0. 
Qdop.2 > 0, Qodp.2 > 0, Qp.2 > 0, Qzb1.2 = 0,  
Qzb2.2 = 0. 

Faza III - uzyskanie założonego poziomu redukcji przepływu oraz napełnianie komory 
akumulacyjnej zbiornika 
• Warunki brzegowe w zakresie napełnienia:  
• Warunki brzegowe ze względu na 

przepływy:  

h0.3 > h0.2, h2.3 > h2.2, h3.3 > 0.  
Qdop.3 > Qodp.2, Qdop.3 > Qdop.2, Qodp.3 > Qodp.2,  
Qp.3 > Qp.2, Qzb1.3 > 0, Qzb1.3 = (Qdop.3 - Qp.3),  
Qzb2.3 = 0. 
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Faza IV - kulminacja napełnienia zbiornika retencyjnego  
• Warunki brzegowe w zakresie 

napełnienia:  
• Warunki brzegowe ze względu na 

przepływy:  

h0.4 > h0.3, h2.4 > h2.3, h3.4> h3.3. 
Qdop.4 > Qodp.4, Qdop.4 > Qdop.3, Qodp.4 = Qodp.3, 
Qp.4 > Qp.3, Qzb1.4 > Qzb1.3, Qzb2.3 = 0. 

Faza V - rozpoczęcie fazy opróżniania zbiornika 
• Warunki brzegowe w zakresie 

napełnienia:  
• Warunki brzegowe ze względu na 

przepływy:  

h0.5 < h0.4, h2.5< h2.4, h3.5 < h3.4. 
 
Qdop.5 < Qodp.5,Qdop.5 < Qdop.4, Qodp.5 = Qodp.4,  
Qp.5 < Qp.4, Qzb1.5 < Qzb1.4, Qzb2.5 > 0. 

Faza VI - opróżnienie kanału odpływowego 
• Warunki brzegowe w zakresie 

napełnienia:  
• Warunki brzegowe ze względu na 

przepływy:  

h0.6 < h0.5, h2.6 < h2.5, h3.6 < h3.5. 
 
Qdop.6 < Qodp.6,Qdop.6 < Qdop.5, Qodp.6, Qp.6 = 0,  
Qzb1.6 = 0, Qzb2.6 > 0. 

Faza VII - całkowite opróżnienie zbiornika 
• Warunki brzegowe w zakresie napełnienia:  
• Warunki brzegowe ze względu na 

przepływy:  

h0.7 = 0, h2.7 = 0, h3.7 = 0. 
Qdop.7 = 0, Qodp.7 = 0, Qp.7 = 0, Qzb1.7 = 0,  
Qzb2.7 = 0. 

 

 
Rys. 2. Model zbiornika retencyjnego wraz z charakterystycznymi wielkościami (1 - zbiornik retencyjny, 2 - kanał 

dopływowy, 3 - kanał odpływowy ze zbiornika, 4 - zawór klapowy, 5 - kanał wiodący, 6 - kanał 
odprowadzający ścieki do sieci, 7 - kanał przelewowy, 8 - przestrzeń akumulacyjna zbiornika, 9 - przelew, 
h0 - napełnienie ścieków w kanale dopływowym, h2 - napełnienie ścieków w kanale przelewowym,  
h3 - napełnienie ścieków w komorze akumulacyjnej zbiornika, Qdop - strumień objętości ścieków 

dopływających do zbiornika, Qodp - strumień objętości ścieków odpływających ze zbiornika, Qp - przepływ 
ścieków w kanale przelewowy, Qzb1 - odpływ ścieków z kanału przelewowego, Qzb2 - odpływ ścieków  
z komory akumulacyjnej) 

Fig. 2. Model of underground tank containing characteristic values (1 - underground tank, 2 - inflow channel,  
3 - first outflow channel, 4 - check valve, 5 - main channel, 6 - second outflow channel, 7 - overflow 
channel, 8 - retention volume, 9 - overflow, h0 - filling of sewage in inflow channel, h2 - filling of sewage 
in overflow channel, h3 - filling of sewage in retention volume, Qdop - inflow sewage to the tank,  
Qodp - outflow sewage, Qp - flow of sewage in overflow channel, Qzb1 - outflow sewage from overflow 
channel, Qzb2 - outflow of sewage from retention volume) 
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Przypadek studyjny i metodyka badań 

Przedmiotem badań jest weryfikacja teoretycznego modelu funkcjonowania instalacji 
obiektów retencyjnych [16], która została zainstalowana w kanalizacyjnym zbiorniku 
retencyjnym. Weryfikację przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania do 
numerycznej dynamiki płynów Autodesk Simulation CFD 2015. Do środowiska programu 
zaimportowano model 3D przedmiotowego rozwiązania oraz wykonano jego dyskretyzację. 
Następnie ustalono warunki początkowe i brzegowe oraz wykonano symulację działania 
rozpatrywanego obiektu retencyjnego od początku pojawienia się dopływu ścieków do 
całkowitego opróżnienia komory akumulacyjnej zbiornika.  

W analizie rozpatrywano zbiornik rurowy o średnicy 2,5 m. Badany obiekt podzielono 
na przestrzeń, w której może wystąpić przepływ ścieków (Fluid volume) oraz część 
konstrukcyjną (Solid) tworzącą korpus rury przelewowej (7) wykonanej z PVC. W celu 
przyspieszenia obliczeń symulację przeprowadzono dla połowy modelu.  

Dyskretyzację obiektu wykonano za pomocą wbudowanego do programu narzędzia 
Mesh sizig, który, wykorzystując siatkę tetrahedralną (Tetrahedral mesh) [9], podzielił 
opracowany model 3D na 52 161 elementów objętości cieczy (Fluid volume)  
o 12 342 węzłach obliczeniowych oraz na 4996 elementach stałych (Solid) o 319 węzłach.  

W symulacji założono dwa warunki brzegowe (Boundary conditions). Pierwszy z nich 
dotyczył strumienia objętości dopływających ścieków i został on założony jako funkcja 
rosnąca z maksimum równym 100 dm3/s. Drugi warunek dotyczył charakteru odpływu 
ścieków ze zbiornika. W celu uzyskania przepływu grawitacyjnego ustalono, że na 
odpływie ze zbiornika panuje ciśnienie 0 Pa. Natomiast redukcja odpływu ścieków została 
zrealizowana poprzez zastosowanie zwężki, której minimalna średnica wynosi 0,2 m.  
Z kolei zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym (4) zlokalizowane na kanale 
odpływowym ze zbiornika (3) zrealizowano za pomocą narzędzia motion. 

Wyniki badań i ich dyskusja 

Przeprowadzona symulacja pozwoliła na zebranie wyników w zakresie kształtowania 
się napełnień i przepływów, które występowały przy dopływie ścieków do zbiornika 
retencyjnego od początku wystąpienia opadu do całkowitego napełnienia zbiornika 
retencyjnego (iteracje od 1 do 29754). Ustawienia wstępne solvera w zakresie kroku 
czasowego (Time step size) przyjęto jako 0,01 sekundy, natomiast iteracje wewnętrzne 
równe 3 (Inner iteration), co stanowi minimum dla przepływu grawitacyjnego [17]. Wyniki 
badań w zakresie funkcjonowania zbiornika wyposażonego w Instalację obiektów 
retencyjnych przedstawiono dla faz od II do VI. Fazy I i VII nie zostały uwzględnione, 
gdyż opisują stan zbiornika podczas pogody bezdeszczowej, podczas której zbiornik jest 
pusty i nie charakteryzuje się dopływem ani odpływem ścieków.  

Uzyskane za pomocą programu Autodesk Simulation CFD 2015 wartości przepływów 
Q oraz napełnień h zostały przedstawione dla każdej z analizowanych faz w wyznaczonych 
strefach obiektu. Badane wielkości wyznaczono dla stref przedstawionych i opisanych na 
rysunkach 2 i 3. Analizie poddano wartości Qdop, Qodp, hdop, h2, h3. Parametry Qp, Qzb2, Qzb1 
nie zostały zestryfikowane, gdyż wykorzystany program nie umożliwia bezpośredniego 
wyznaczenia wartości natężenia przepływu w kanałach grawitacyjnych, które są częściowo 
wypełnione. 
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Wartości natężenia przepływu Qdop i Qodp uzyskano bezpośrednio z programu za 
pomocą narzędzia bulk. Natomiast wartości wypełnienia ścieków h wyznaczano jako 
średnią wysokość w osi obiektu i była ona szacowana na podstawie wykresów x-y 
reprezentujących profil prędkość przepływu ścieków w analizowanym przekroju 
obliczeniowym. 

Uzyskane wyniki w zakresie strumienia objętości ścieków Qdop i Qodp przedstawiono 
na rysunku 3. Z kolei wyniki symulacji w zakresie napełnień hdop, h2, h3 pokazano na 
rysunku 4. 

 

Rys. 3. Natężenie przepływu w analizowanym zbiorniku 

Fig. 3. The flow rate in the analyzed underground tank  
 
Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na wprowadzenie linii rozgraniczających na 

strefy odzwierciedlające poszczególne fazy funkcjonowania zbiornika, co przedstawiono na 
rysunkach 3 i 4. Porównanie uzyskanych rezultatów w poszczególnych przedziałach 
czasowych potwierdziło poprawność zależności w zakresie napełnień i przepływów  
w badanych strefach obiektu, które zostały przedstawione w modelu teoretycznym. 

W analizie zauważono, że strumień ścieków odpływających ze zbiornika Qodp 
rozpoczyna się w fazie II funkcjonowania obiektu retencyjnego i trwa aż do końca - faza 
VII. Wielkość ta występuje z pewnym opóźnieniem czasowym, wynikającym  
z konieczności pokonania drogi kanałem przelewowym (7). W analizowanym przypadku 
opóźnienie to wynosi 10 sekund.  

Wypełnienie ścieków hdop w fazie I jest najmniejsze i wzrasta w fazie IV do swojego 
maksimum (0,4 m), a następnie w kolejnych fazach maleje do zera.  
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Rys. 4. Napełnienia ścieków w analizowanym zbiorniku 

Fig. 4. The depth of sewage in the analyzed underground tank  
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Wypełnienie ścieków h2 w kanale przelewowym osiąga wartość większą od zera  
w fazie II funkcjonowania zbiornika, gdzie uzyskuje swoje maksimum (0,4 m), i zanika  
w fazie IV ze względu na brak dopływu ścieków Qdop.  

Wypełnienie ścieków w komorze akumulacyjnej zbiornika h3 także spełnia zależności 
przedstawione w modelu teoretycznym. Wielkość ta pojawia się w fazie III i wzrasta  
od 0 do 1,55 m w fazie IV, po czym znów maleje do zera w ostatniej fazie funkcjonowania 
(iteracja 29754).  

Podczas obserwacji funkcjonowania zbiornika potwierdzono także, że podczas 
transportu ścieków od kanały dopływowego (2) do odpływowego (6) nie nastąpiło 
przerwanie strugi cieczy. 

Podsumowanie i wnioski  

Rozwój terenów miejskich wymaga ciągłej rozbudowy i modernizacji systemów 
odwodnieniowych w celu właściwego ich funkcjonowania. Jest to wynikiem występowania 
uciążliwych problemów eksploatacyjnych, wśród których największy problem stanowią 
przeciążenia hydrauliczne kanałów oraz konieczność ochrony odbiorników przed zrzutem 
dużej objętości ścieków o złym stanie jakościowym.  

Biorąc pod uwagę wady i zalety istniejących sposobów zapobiegania wymienionym 
zjawiskom, zasadne jest opracowywanie nowych rozwiązań, które pozwolą na uzyskanie 
korzystniejszych efektów przy niższych nakładach inwestycyjnych. Z drugiej strony 
opracowanie nowych rozwiązań wymaga, przed ich wdrożeniem do praktyki inżynierskiej, 
weryfikacji zasadności ich użycia w konkretnym problemie projektowym. Pomocne w tym 
zakresie są zaawansowane narzędzia softwarowe, które pozwalają z pewnym przybliżeniem 
na odzwierciedlenie skomplikowanych zjawisk fizycznych oraz wspomagają opracowanie 
rzetelnej analizy. 

W publikacji przedstawiono rezultaty analizy funkcjonowania Instalacji obiektów 
retencyjnych, którą wykonano w programie do modelowania dynamiki płynów Autodesk 
Simulation CFD 2015. W przeprowadzonych badaniach uzyskano wiele wyników  
o znaczeniu poznawczym, na podstawie których można sformułować szereg wniosków 
końcowych: 
1. Przeprowadzona z wykorzystaniem modelu CFD analiza funkcjonowania Instalacji 

obiektów retencyjnych w zakresie napełnień i przepływów oraz rozdziału strugi cieczy 
w kolejnych fazach działania obiektu potwierdziła poprawność rozpatrywanego 
modelu teoretycznego oraz przydatność oprogramowania CFD do analiz 
funkcjonowania tego typu obiektów.  

2. Wykonana analiza pozwoliła stwierdzić, że w zbiorniku wyposażonym w instalację 
obiektów retencyjnych nie następuje przerwanie strugi cieczy pomiędzy kanałami 
dopływowym (2) i odpływowym (6). Wskazuje to na uzyskanie zbliżonej wartości 
strumieni objętości ścieków dopływających i odpływających ze zbiornika już  
w pierwszych fazach jego funkcjonowania. W założonych warunkach brzegowych 
odpływ ścieków ze zbiornika rozpoczął się po 10 sekundach od rozpoczęcia dopływu 
ścieków do zbiornika.  

3. Instalacja obiektów retencyjnych zapewnia ciągłość strugi cieczy, co istotnie zwiększa 
efektywność hydrauliczną obiektu. Niemniej jednak, ze względu na występowanie 
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największego stężenia zanieczyszczeń w pierwszej fali spływów wód opadowych 
przedmiotowe rozwiązanie stosowane przed odbiornikiem wymaga jego sprzężenia  
z urządzeniem podczyszczającym. 

4. Uzyskane wyniki badań stanowią podstawę do dalszych analiz z punktu widzenia 
stanu jakościowego ścieków odprowadzanych z rozpatrywanego rozwiązania do 
odbiornika. 
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VERIFICATION OF THEORETICAL MODEL OF FUNCTIONING OF  
INSTALLATION OF RETENTION FACILITIES 

Department of Infrastructure and Sustainable Development, Faculty of Civil and Environmental Engineering and 
Architecture, Rzeszow University of Technology, Rzeszów  

Abstract:  Stormwater runoffs which are transport in drainage systems are characterized by unfavorable 
physicochemical parameters. As a consequence of this, to the receivers are directed sewage, which can 
significantly worsen them quality. It can be improved by using of storage reservoirs (underground tank), which 
would allow to significantly reduce the volume of inflow of the sewage to the rivers. The choice of solution of the 
storage reservoir (underground tank) is addicted to many aspects. The most important are investment costs and 
hydraulic parameters of their functioning. Following this, it arose many solutions of storage reservoirs 
(underground tank) which allow to reducing the costs associated with their construction, as well as those that allow 
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maximizing the hydraulic effectiveness of their functioning. An example of this is installation of retention 
facilities. The use of this installation allows maximizing the hydraulic efficiency of any retention facilities. The 
aim of the paper is to verify the functioning of the storage reservoir (underground tank) equipped with the 
installations of retention facilities in terms of distribution of stream liquids in different phases of its operation. The 
analysis was performed using Computational Fluid Dynamics (CFD) analysis. This software, based on the finite 
element method and the equations describing turbulent flow, allows describing of phenomena of flow in objects 
with complex geometry. Results obtained in research will allow for an evaluation of the legitimacy of use of this 
installation. Additionally they can form the basis for further Analyses done from the standpoint of the quality of 
receivers. 

Keywords: reduce pollution, underground tank, CFD modelling 


