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DDEETTEECCTTIINNGG  LLEEAAKKSS  FFOORR  PPEETTRROOLLEEUUMM  TTAANNKKSS

YYoouu  mmuusstt  uussee  oonnee  oorr  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmoonniittoorriinngg  mmeetthhooddss  ttoo  mmeeeett  lleeaakk  ddeetteeccttiioonn
rreeqquuiirreemmeennttss..

II.. MMoonniittoorriinngg  WWeellllss
MMoonniittoorriinngg  wweellllss  aarree  sshhaallllooww  oobbsseerrvvaattiioonn  wweellllss  ppllaacceedd  aarroouunndd  ttaannkkss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddeetteecctt  lleeaakkss..

TThhee  wweellllss  aarree  cchheecckkeedd  aatt  lleeaasstt  oonnccee  eevveerryy  3300  ddaayyss  aanndd  wwrriitttteenn  rreeccoorrddss  ooff  ssuucchh  mmuusstt  bbee  kkeepptt..    TThhee
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy  ((DDEEQQ))  hhaass  ffoorrmmss  aavvaaiillaabbllee  ddeessiiggnneedd  ssppeecciiffiiccaallllyy  ffoorr  mmoonniittoorriinngg
wweellll  rreeccoorrdd  kkeeeeppiinngg  ppuurrppoosseess..

TThhee  wweellllss  mmaayy  eeiitthheerr  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ggrroouunnddwwaatteerr  wweellllss  oorr  vvaappoorr  wweellllss  ddeeppeennddiinngg  uuppoonn  iiff  tthhee  wweellllss
ccoonnttaaiinn  nnaattuurraallllyy  ooccccuurrrriinngg  ggrroouunnddwwaatteerr  oorr  aarree  ddrryy..

IIff  tthhee  wweellllss  ccoonnttaaiinn  ggrroouunnddwwaatteerr,,  tthheenn  yyoouu  ssiimmppllyy  ddrroopp  aa  bbaaiilleerr  ddoowwnn  tthhee  wweellllss  aanndd  cchheecckk  ttoo  sseeee  iiff  aannyy
ppeettrroolleeuumm  pprroodduuccttss  aarree  ffllooaattiinngg  oonn  tthhee  wwaatteerr..    IIff  yyoouu  oobbsseerrvvee  11//88--iinncchh  oorr  mmoorree  ooff  ppeettrroolleeuumm,,  yyoouu  mmuusstt
rreeppoorrtt  ttoo  DDEEQQ  iimmmmeeddiiaatteellyy..

IIff  tthhee  wweellllss  aarree  ddrryy,,  yyoouu  mmuusstt  cchheecckk  tthhee  wweellllss  wwiitthh  aa  ddeevviiccee  ddeessiiggnneedd  ttoo  ddeetteecctt  ppeettrroolleeuumm  vvaappoorrss  iinn
ppaarrttss  ppeerr  mmiilllliioonn..    PPlleeaassee  ccoonnttaacctt  DDEEQQ  iiff  yyoouu  hhaavvee  aannyy  qquueessttiioonnss  aabboouutt  vvaappoorr  mmoonniittoorriinngg  iinnssttrruummeennttss..

TThhee  wweellllss  sshhoouulldd  bbee  ppllaacceedd  aass  cclloossee  aass  ppoossssiibbllee  ttoo  tthhee  ttaannkkss  aanndd  mmuusstt  bbee  iinn  tthhee  ssaanndd  oorr  ppeeaa  ggrraavveell
bbaacckkffiillll  ooff  tthhee  ttaannkk  eexxccaavvaattiioonn..    IIff  tthhee  ssooiill  aarroouunndd  tthhee  ttaannkkss  iiss  aa  ccllaayy  mmaatteerriiaall,,  tthheenn  mmoonniittoorriinngg  wweellllss
ccaannnnoott  bbee  uusseedd  aanndd  yyoouu  mmuusstt  uussee  aann  aalltteerrnnaattiivvee  mmeetthhoodd  ooff  lleeaakk  ddeetteeccttiioonn..

FFoorr  aa  ttyyppiiccaall  ttaannkk  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  22  ttoo  55  ttaannkkss  aa  mmiinniimmuumm  ooff  ffoouurr  wweellllss  sshhoouulldd  bbee  iinnssttaalllleedd,,  oonnee  aatt  eeaacchh
ccoorrnneerr  ooff  tthhee  ttaannkk  bbeedd..    IIff  yyoouu  oonnllyy  hhaavvee  oonnee  ttaannkk  tthheenn  ttwwoo  wweellllss,,  oonnee  aatt  eeaacchh  eenndd  ooff  tthhee  ttaannkk  iiss
nneecceessssaarryy..    IIff  yyoouu  hhaavvee  mmoorree  tthhaann  55  ttaannkkss  aallll  iinn  tthhee  ssaammee  ttaannkk  bbeedd,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  DDEEQQ  ffoorr
iinnssttrruuccttiioonnss..

MMoonniittoorriinngg  WWeellll  CCoonnssttrruuccttiioonn

WWeellllss  sshhoouulldd  bbee  iinnssttaalllleedd  ttoo  aa  ddeepptthh  ooff  aatt  lleeaasstt  oonnee  ffoooott  bbeellooww  tthhee  bboottttoomm  ooff  tthhee  ddeeeeppeesstt  ttaannkk  bbuutt  nnoo
mmoorree  tthhaann  2200  ffeeeett  ddeeeepp..

WWeellllss  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssttrruucctteedd  ooff  44--iinncchh  ddiiaammeetteerr  PPVVCC  ppiippee  wwiitthh  ffaaccttoorryy  ssllootttteedd  00..0022--iinncchh  ooppeenniinnggss..

WWeellllss  mmuusstt  hhaavvee  aa  bboottttoomm  ccaapp  oonn  tthhee  ssccrreeeenneedd  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  wweellll..

PPrroodduucceedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy,,  OOffffiiccee  ooff  PPoolllluuttiioonn  CCoonnttrrooll
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TTyyppiiccaallllyy,,  tthhee  ssccrreeeenneedd  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  wweellll  sshhoouulldd  eexxtteenndd  ffrroomm  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  2200  ffeeeett  bbeellooww  ggrroouunndd  ssuurrffaaccee
ttoo  wwiitthhiinn  tthhrreeee  ffeeeett  ooff  llaanndd  ssuurrffaaccee..    IIff  iitt  iiss  kknnoowwnn  tthhaatt  tthhee  ggrroouunnddwwaatteerr  iinn  yyoouurr  aarreeaa  iiss  vveerryy  hhiigghh,,  ssuucchh  aass  ttwwoo
ffeeeett  bbeellooww  llaanndd  ssuurrffaaccee,,  tthheenn  tthhee  ssccrreeeenn  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  wweellll  wwiillll  hhaavvee  ttoo  bbee  hhiigghheerr  ssoo  tthhaatt  yyoouu  ccaann  mmoonniittoorr  aannyy
ggaassoolliinnee  tthhaatt  ffllooaattss  oonn  ttoopp  ooff  tthhee  ggrroouunnddwwaatteerr..    HHoowweevveerr,,  yyoouu  mmuusstt  mmaakkee  ssuurree  ssuurrffaaccee  wwaatteerr  ddooeess  nnoott  ggeett
iinnttoo  tthhee  wweellll  aanndd  ccoonnttaammiinnaattee  iitt..    AA  cclleeaarrllyy  mmaarrkkeedd  wwaatteerr  ttiigghhtt  mmaannhhoollee  sshhoouulldd  bbee  iinnssttaalllleedd  ttoo  pprreevveenntt
aacccciiddeennttaall  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  ppeettrroolleeuumm  pprroodduuccttss  oorr  ccoonnttaammiinnaannttss  iinnttoo  tthhee  wweellll..    IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  wwaatteerr  ttiigghhtt
mmaannhhoollee,,  aa  sseeaall  aarroouunndd  tthhee  wweellll  sshhoouulldd  bbee  eessttaabblliisshheedd  bbyy  ppoouurriinngg  ccoonnccrreettee  bbeettwweeeenn  tthhee  mmoonniittoorriinngg  wweellll  aanndd
tthhee  mmaannhhoollee..

TThhee  mmoonniittoorriinngg  wweellll  sshhoouulldd  bbee  ccaappppeedd  wwiitthh  aa  lliiqquuiidd  pprrooooff  ccaapp  tthhaatt  ccaann  bbee  lloocckkeedd  oorr  sseeccuurreedd..

TThhee  ccoonnccrreettee  aarroouunndd  tthhee  mmaannhhoollee  ccoovveerr  sshhoouulldd  bbee  ssllooppeedd  ((mmoouunnddeedd))  ttoo  pprreevveenntt  ssuurrffaaccee  wwaatteerr  ffrroomm
aaccccuummuullaattiinngg  aarroouunndd  tthhee  wweellll  ooppeenniinngg..

PPrroodduucceedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy,,  OOffffiiccee  ooff  PPoolllluuttiioonn  CCoonnttrrooll
PP..  OO..  BBooxx  2261,,  JJaacckkssoonn,,  MMiissssiissssiippppii  3399225-2261/((660011))996611--55117711  //  FFaaxx::    ((660011))  996611--55009933 44//08
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IIII.. AAuuttoommaattiicc  TTaannkk  GGaauuggiinngg  SSyysstteemmss  ((AATTGGSS))

AATTGGSS  aarree  eelleeccttrroonniicc  ddeevviicceess  ppeerrmmaanneennttllyy  iinnssttaalllleedd  iinn  tthhee  ttaannkkss  aanndd  lliinnkkeedd  ttoo  aa  ccoommppuutteerriizzeedd  ccoonnttrrooll  ccoonnssoollee..
TThheessee  ssyysstteemmss  aarree  ccaappaabbllee  ooff  ppeerrffoorrmmiinngg  sseevveerraall  ddiiffffeerreenntt  ffuunnccttiioonnss  iinncclluuddiinngg  iinnvveennttoorryy  ccoonnttrrooll  aanndd  lleeaakk
tteessttiinngg..    TThhee  ““lleeaakk  tteesstt””  iiss  aa  ffuunnccttiioonn  wwhheerreebbyy  tthhee  ssyysstteemm  iiss  ccaappaabbllee  ooff  ddeetteeccttiinngg  aa  lleeaakk  aass  ssmmaallll  aass  00..22
ggaall//hhoouurr..    AA  vvaalliidd  lleeaakk  tteesstt  mmuusstt  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  aatt  lleeaasstt  oonnccee  eevveerryy  3300  ddaayyss..    AAlltthhoouugghh  iitt  iiss  nnoott  rreeqquuiirreedd,,  tthhee
DDEEQQ  rreeccoommmmeennddss  tthhaatt  iinnvveennttoorryy  ccoonnttrrooll  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  tthhee  mmoonntthhllyy  lleeaakk  tteesstt..

IIIIII.. SSeeccoonnddaarryy  CCoonnttaaiinnmmeenntt  wwiitthh  IInntteerrssttiittiiaall  MMoonniittoorriinngg

TThhiiss  mmeetthhoodd  ddeetteeccttss  lleeaakkss  iinn  tthhee  ssppaaccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ttaannkk  aanndd  tthhee  sseeccoonndd  bbaarrrriieerr  oorr  wwaallll..    DDoouubbllee--wwaalllleedd
ttaannkkss,,  ttaannkkss  ffiitttteedd  wwiitthh  iinntteerrnnaall  lliinneerrss,,  aanndd  ttaannkkss  tthhaatt  aarree  eenncclloosseedd  iinnssiiddee  lliinneerrss  aarree  aallll  eexxaammpplleess  ooff  sseeccoonnddaarryy
ccoonnttaaiinnmmeenntt  ssyysstteemmss..

IIff  ddoouubbllee--wwaalllleedd  ttaannkkss  aarree  tthhee  sseeccoonnddaarryy  ccoonnttaaiinnmmeenntt  ssyysstteemm  ooff  cchhooiiccee,,  tthhee  oowwnneerr  mmuusstt  hhaavvee  aa  mmeetthhoodd  ttoo
tteesstt  tthhee  ssppaaccee  bbeettwweeeenn  tthhee  iinnnneerr  aanndd  oouutteerr  ttaannkkss..    TThhiiss  ssppaaccee  iiss  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  iinntteerrssttiittiiaall  ssppaaccee..    SSoommee
mmaannuuffaaccttuurreerrss  tteesstt  tthhee  ssppaaccee  bbyy  ((11))  ppuulllliinngg  aa  vvaaccuuuumm,,  oorr  ((22))  tteessttiinngg  ffoorr  ppeettrroolleeuumm  vvaappoorrss,,  oorr  ((33))  oobbsseerrvviinngg
ccoolloorr  cchhaannggeess  iinn  lliiqquuiidd..    MMoosstt  ooff  tthhee  ddoouubbllee--wwaalllleedd  ttaannkkss  aarree  ddeessiiggnneedd  ttoo  ssoommee  nnaattiioonnaall  ccooddee  ooff  ssttaannddaarrddss..
AAss  aann  oowwnneerr,,  yyoouu  sshhoouulldd  rreeqquueesstt  tthhee  ccooddee  tthhaatt  tthhee  ttaannkk  mmaannuuffaaccttuurreerr  aaddhheerreedd  ttoo  wwhheenn  bbuuiillddiinngg  hhiiss  ttaannkk..

IIff  aa  sseeccoonnddaarryy  bbaarrrriieerr  ssuucchh  aass  aa  lliinneerr  iiss  uusseedd,,  ccaarree  mmuusstt  bbee  ttaakkeenn  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  yyoouu  ccaann  mmoonniittoorr  ffoorr  aa  lleeaakk..
FFoorr  iinnssttaannccee,,  yyoouu  ccoouulldd  iinnssttaallll  aann  iimmppeerrmmeeaabbllee  lliinneerr  aanndd  ssllooppee  iitt  ssoo  tthhaatt  aannyy  ggaass  wwoouulldd  ffllooww  ttoo  aa  mmoonniittoorriinngg
wweellll..    TThhee  lliinneerr  tthhaatt  yyoouu  iinnssttaallll  mmuusstt  ((11))  bbee  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  tthhee  ppeettrroolleeuumm  pprroodduucctt,,  ((22))  bbee  ssuuffffiicciieennttllyy  tthhiicckk  aanndd
iimmppeerrmmeeaabbllee  ttoo  ddiirreecctt  aa  rreelleeaassee  ttoo  aa  mmoonniittoorriinngg  ppooiinntt,,  aanndd  ((33))  nnoott  iinntteerrffeerree  wwiitthh  tthhee  ttaannkk’’ss  ccaatthhooddiicc  pprrootteeccttiioonn
ssyysstteemm..    TToo  uussee  aa  lliinneerr  aass  aa  sseeccoonnddaarryy  ccoonnttaaiinnmmeenntt  ssyysstteemm,,  tthhee  lliinneerr  mmuusstt  aallwwaayyss  bbee  aabboovvee  tthhee  ggrroouunnddwwaatteerr
aanndd  nnoott  iinn  aa  2255  yyeeaarr  fflloooodd  ppllaaiinn..    IIff  aa  mmoonniittoorriinngg  wweellll  iiss  uusseedd  iitt,,  mmuusstt  bbee  cclleeaarrllyy  mmaarrkkeedd  ““MMoonniittoorriinngg  WWeellll””..
TThhee  wweellll  mmuusstt  bbee  ddeessiiggnneedd  ssiimmiillaarrllyy  ttoo  aa  ggrroouunnddwwaatteerr  mmoonniittoorriinngg  wweellll  wwhhiicchh  iiss  ddeessccrriibbeedd  aabboovvee..    TThhee  aarreeaa
bbeettwweeeenn  tthhee  ttaannkk  aanndd  tthhee  lliinneerr  mmuusstt  bbee  ssuuffffiicciieennttllyy  ppoorroouuss  ttoo  aallllooww  tthhee  ppeettrroolleeuumm  ttoo  rreeaacchh  tthhee  mmoonniittoorriinngg
ppooiinntt..

IIVV.. MMaannuuaall  TTaannkk  GGaauuggiinngg  ((MMTTGG))

MMaannuuaall  ttaannkk  ggaauuggiinngg  ccaann  bbee  uusseedd  oonnllyy  wwiitthh  ttaannkkss  ooff  22,,000000  ggaalllloonn  ccaappaacciittyy  oorr  lleessss..    MMTTGG  iiss  aa  ssiimmppllee  mmeetthhoodd
wwhheerreebbyy  tthhee  ttaannkk  iiss  ttaakkeenn  oouutt  ooff  uussee  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  aatt  lleeaasstt  3366  hhoouurrss  eeaacchh  wweeeekk..    TThhee  lleennggtthh  ooff  tthhee  tteesstt
ddeeppeennddss  oonn  tthhee  ccaappaacciittyy  aanndd  ddiimmeennssiioonnss  ooff  tthhee  ttaannkk  aanndd  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  MMTTGG  iiss  ddoonnee  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  ttaannkk
ttiigghhttnneessss  tteessttiinngg..    PPlleeaassee  rreeffeerr  ttoo  ffoolllloowwiinngg  tthhee  ttaabbllee  ffoorr  wwhhaatt  tteesstt  dduurraattiioonn  iiss  rreeqquuiirreedd  aanndd  wwhhaatt  tthhee  aalllloowwaabbllee
wweeeekkllyy//mmoonntthhllyy  cchhaannggee  iiss..    TThhee  DDEEQQ  hhaass  ffoorrmmss  aavvaaiillaabbllee  ddeessiiggnneedd  ssppeecciiffiiccaallllyy  ffoorr  MMTTGG..

PPrroodduucceedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy,,  OOffffiiccee  ooff  PPoolllluuttiioonn  CCoonnttrrooll
PP..  OO..  BBooxx  22611 JJaacckkssoonn,,  MMiissssiissssiippppii  339225-22619/((660011))  996611--55117711  //    FFaaxx::    ((660011))  996611--55009933
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TTaabbllee  11  ((MMTTGG))

TTaannkk  CCaappaacciittyy WWeeeekkllyy  CChhaannggee          MMoonntthhllyy  CChhaannggee                        TTeesstt  DDuurraattiioonn
  ((ggaalllloonnss))           ((ggaalllloonnss))                   ((ggaalllloonnss))               ((hhoouurrss))
            555500 1100     55 3366
11000000((6644""XX7733""))     99     44 4444**
11000000((4488""XX112288"")) 1122     66 5588**
11000011--22000000 2266 1133 3366****

**CCaann  bbee  rreedduucceedd  ttoo  3366  hhoouurrss  iiff  ccoonndduucctteedd  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  ttaannkk  ttiigghhttnneessss  tteessttiinngg..

****MMuusstt  bbee  ccoonndduucctteedd  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  ttaannkk  ttiigghhttnneessss  tteessttiinngg  aanndd  wwiillll  oonnllyy  bbee  vvaalliidd  uunnttiill  DDeecceemmbbeerr  2222,,  11999988,,  oorr
ffoorr  tteenn  yyeeaarrss  ffoolllloowwiinngg  iinnssttaallllaattiioonn  oorr  uuppggrraaddee  wwhhiicchheevveerr  iiss  llaatteerr..

VV.. MMoonntthhllyy  IInnvveennttoorryy  CCoonnttrrooll  wwiitthh  TTaannkk  TTiigghhttnneessss  TTeessttiinngg

TThhiiss  mmeetthhoodd  ccoommbbiinneess  mmaannuuaall  iinnvveennttoorryy  ccoonnttrrooll  iinnffoorrmmaattiioonn  ((““ssttiicckkiinngg  ooff  ttaannkkss””))  aanndd  ttaannkk  ttiigghhttnneessss
tteessttss..    TThhiiss  mmeetthhoodd  ccaann  oonnllyy  bbee  uusseedd  uunnttiill  DDeecceemmbbeerr  2222,,  11999988,,  oorr  ffoorr  1100  yyeeaarrss  ffoolllloowwiinngg  ttaannkk
iinnssttaallllaattiioonn  oorr  uuppggrraaddiinngg,,  wwhhiicchheevveerr  iiss  llaatteerr..    AAfftteerr  tthhiiss  ddeeaaddlliinnee,,  yyoouu  mmuusstt  ppeerrffoorrmm  oonnee  ooff  tthhee  ootthheerr
lleeaakk  ddeetteeccttiioonn  mmeetthhooddss..    IIff  aann  oowwnneerr  wwiisshheess  ttoo  uussee  tthhiiss  mmeetthhoodd  hhee  hhaass  ttoo  ssttiicckk  hhiiss  ttaannkkss  rreelliiggiioouussllyy..
TThhee  iinnvveennttoorryy  ccoonnttrrooll  hhaass  ttoo  mmeeeett  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonnddiittiioonnss::

TThhee  ooppeerraattoorr  mmuusstt  rreeccoorrdd  iinnppuuttss,,  wwiitthhddrraawwaallss,,  aanndd  tthhee  aammoouunnttss  ssttiillll  rreemmaaiinniinngg  iinn  tthhee  ttaannkk  eeaacchh
ooppeerraattiinngg  ddaayy..

YYoouu  mmuusstt  bbee  aabbllee  ttoo  mmeeaassuurree  tthhee  hheeiigghhtt  ooff  tthhee  pprroodduucctt  ttoo  tthhee  nneeaarreesstt  11//88  iinncchh..

TThhee  ggaassoolliinnee  iinnppuuttss  aarree  rreeccoonncciilleedd  wwiitthh  ddeelliivveerryy  rreecceeiippttss  bbyy  ssttiicckkiinngg  tthhee  ttaannkkss  bbeeffoorree  aanndd  aafftteerr
ddeelliivveerryy..

PPrroodduucctt  iinnvveennttoorryy  ccoonnttrrooll  mmuusstt  bbee  ccoonndduucctteedd  mmoonntthhllyy..    YYoouurr  iinnvveennttoorryy  sshhoouulldd  bbee  wwiitthhiinn  11..00  ppeerrcceenntt  ooff
ffllooww--tthhrroouugghh  pplluuss  113300  ggaalllloonnss  oonn  aa  mmoonntthhllyy  bbaassiiss..    IIff  yyoouu  eexxcceeeedd  tthhee  aalllloowwaabbllee  ddiiffffeerreenncceess  iinn  iinnvveennttoorryy
ccoonnttrrooll  ffoorr  ttwwoo  mmoonntthhss,,  yyoouu  mmuusstt  rreeppoorrtt  yyoouurr  rreessuullttss  ttoo  DDEEQQ..    HHoowweevveerr,,  aannyy  ggrroossss  lloossss  ooff  pprroodduucctt  mmuusstt
bbee  rreeppoorrtteedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttoo  DDEEQQ..

TThhee  ddeelliivveerriieess  aarree  mmaaddee  tthhrroouugghh  aa  ddrroopp  ttuubbee  tthhaatt  eexxtteennddss  ttoo  wwiitthhiinn  oonnee  ffoooott  ooff  tthhee  ttaannkk  bboottttoomm..

TThhee  ttaannkk  ttiigghhttnneessss  tteessttiinngg  mmuusstt  bbee  ccaappaabbllee  ooff  ddeetteeccttiinngg  aa  00..11  ggaalllloonn  ppeerr  hhoouurr  lleeaakk  rraattee  ffrroomm  aannyy
ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ttaannkk  tthhaatt  rroouuttiinneellyy  ccoonnttaaiinnss  pprroodduucctt  wwhhiillee  aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  tthheerrmmaall  eexxppaannssiioonn
oorr  ccoonnttrraaccttiioonn  ooff  tthhee  pprroodduucctt,,  vvaappoorr  ppoocckkeettss,,  ttaannkk  ddeeffoorrmmaattiioonn,,  eevvaappoorraattiioonn  oorr  ccoonnddeennssaattiioonn,,  aanndd  tthhee
llooccaattiioonn  ooff  tthhee  wwaatteerr  ttaabbllee..

TTaannkk  ttiigghhttnneessss  tteessttiinngg  mmuusstt  bbee  ccoonndduucctteedd  oonnccee  eevveerryy  1122  mmoonntthhss  oorr  oonnccee  eevveerryy  ffiivvee  yyeeaarrss  ffoorr  tteenn  yyeeaarrss
ffoolllloowwiinngg  ttaannkk  iinnssttaallllaattiioonn  oorr  uuppggrraaddiinngg..    UUppggrraaddiinngg  mmeeaannss  tthhee  ttaannkk  iiss  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  ssppiillll  aanndd  oovveerrffiillll
ddeevviicceess  aanndd  iiss  pprrootteecctteedd  ffrroomm  ccoorrrroossiioonn..

TThhee  DDEEQQ  hhaass  ffoorrmmss  aavvaaiillaabbllee  ddeessiiggnneedd  ssppeecciiffiiccaallllyy  ffoorr  iinnvveennttoorryy  ccoonnttrrooll..
PPrroodduucceedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy,,  OOffffiiccee  ooff  PPoolllluuttiioonn  CCoonnttrrooll
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