
Журнал
обліку водоспоживання (водовідведення) побічними методами (форма № ПОД-12)

Застосовується на підприємствах, організаціях, цехах, дільницях, де відсутня водовимірювальна
апаратура.
Якщо первинний облік вод здійснюється за кількістю витраченої електроенергії на перекачку 1 куб. м
води, а у графі 3 - загальна витрата електроенергії за звітний період (місяць, рік) в тис. кВ.год., то
витрата води визначається шляхом ділення показників графи 3 на показники графи 2 і записується до
графи 4.
На насосних станціях витрати води встановлюються за кількістю годин роботи насосів та їх
продуктивності. Остання визначається на основі експлуатаційних характеристик насосів, що
одержуються за результатами заводських досліджень у вигляді залежностей напору, потужності і
ККД від витрат води. У цьому випадку витрату визначають безпосередньо за кривою Q-H за
величиною повного напору. При цьому необхідно вказувати час включення і виключення кожного
насосу.
При обліку води за кількістю продукції, що виготовляється, у графі 3 проставляється добовий обсяг
продукції у прийнятих одиницях виміру, а у графі 2 - необхідна кількість води на одиницю продукції
(питома витрата). Добова витрата води визначається шляхом множення показників графи 2 і графи 3
та проставляється до графи 4.
Об'єм води, що споживається окремою технологічною установкою, визначається шляхом множення
тривалості (у годинах) експлуатації цієї установки за звітний період на годинну витрату води, що
проходить через установку.
Журнал щоденно перевіряється та підписується керівником відповідної служби.

За даним зразком друкувати всі сторінки журналу

Число,
місяць

Питома витрата води на
одиницю продукції (куб.

м), чи питома витрата
електроенергії (кВт/год.)

(куб. м);
чи продуктивність насосів

(куб. м/год.);
чи d вводу (S перерізу)

(гр.3:V = 2м/с х 3600 х 24)

Обсяг виробленої продукції
(тонн, шт., куб. м), чи витрата

електроенергії за звітний період
(тис. кВт/год), чи кількість годин
роботи насосу на добу (год.), чи

показники монометра (атм.)

Використання
води за
звітний
період

(тис. куб. м)
гр.2 х гр.3
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