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Ciele projektu

Hlavným účelom navrhovaného projektu je „Zvýšenie

poznania technicko-ekonomických požiadaviek na sanáciu

odpadových vôd a zlepšenie rozhodovacieho procesu

samosprávy pri ich riešení v Moldavsku“.

Výsledkom projektu je:

 Kalibrované matematické modely pre investície do

stokových sietí a čistiarní odpadových vôd v Moldavsku.

 Spracované dve prípadové štúdie vymedzenia

aglomerácií v kategórii od 2 000 do 10 000

ekvivalentných obyvateľov.

 Metodické usmernenie pre aplikáciu technológií a proces

čistenia odpadových vôd vhodných pre Moldavsko.

 Zaškolení zástupcovia samospráv a prevádzkovateľov

čistiarní odpadových vôd z aglomerácií v kategórii od

2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov (p.e. v

angličtine population equivalent).

Aktivity projektu

 Analýza súčasného stavu odvádzania a čistenia

odpadových vôd vo veľkostnej kategórii aglomerácií od

2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov v Moldavsku

 Matematické modely pre výpočet objemu investícií

potrebných na vybudovanie stokových sietí a čistiarní

odpadových vôd v Moldavsku

 Výber dvoch pilotných aglomerácií v kategórii od 2 000

do 10 000 ekvivalentných obyvateľov

 Spracovanie prípadových štúdií pre vymedzenie dvoch

pilotných aglomerácií v kategórii od 2 000 do 10 000

ekvivalentných obyvateľov

 Spracovanie Metodického usmernenia pre aplikáciu

technológií a procesu čistenia odpadových vôd vhodných

pre Moldavsko

 Uskutočnenie dvoch školiacich seminárov pre zástupcov

samosprávy a prevádzkovateľov kanalizácií a čistiarní

odpadových vôd

Matematický model

Matematický model FEASIBLE na výpočet ekonomických

nákladov na výstavbu stokovej siete a čistiarne odpadových

vôd bol kalibrovaný použitím ekonomických údajov a

charakteristík prostredia v Moldavsku. Model je založený na

generických funkciách finančných nákladov.

Aplikácia modelu FEASIBLE v dvoch pilotných 

aglomeráciách

Matematický model bol použitý pre dve pilotné aglomerácie

v Moldavsku (Iargara a Ștefan Vodă) patriacich do

veľkostnej kategórie od 2 000 do 10 000 ekvivalentných

obyvateľov. Vstupné údaje pre výpočet funkcií finančných

nákladov boli modifikované na podmienky v Moldavsku a

taktiež prírodné podmienky v lokalite obidvoch pilotných

aglomerácií.

Nákladová funkcia modelu FEASIBLE pre ČOV

Metodické usmernenie pre použitie technológií na čistenie odpadových vôd

V rámci projektu bolo spracované Metodické usmernenie pre aplikáciu technológií a procesu čistenia odpadových vôd,

ktorého obsahom sú najčastejšie používané technológie a procesy pri čistení odpadových vôd. Technológie sú zoradené

podľa požadovaných stupňov čistenia tak, aby sa dodržali požiadavky smerníc EU 91/271/EHS a Rámcovej smernice o

vodách, ktoré sú súčasťou Asociačnej dohody medzi EÚ a Moldavskom.

Výsledky projektu prispeli jednak k identifikácii spracovania nových právnych predpisov v oblasti ochrany vôd a pôd a taktiež

určeniu oblastí, ktoré sú rizikové kvôli vysokému obsahu arzénu v prírodnom prostredí.
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y = -190,3ln(x) + 2828,8
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Replacement value function for wastewater collection networks

Nákladová funkcia modelu FEASIBLE pre stokovú sieť
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Investment expenditure functions for wastewater treatment

1Primary treatment (mechanical) 10^(-0.2073*log(p.e.)+3.6385)*0.23

2Secondary treatment (mechanical biological) 10^(-0.2632*log(p.e)+4.0149)*0.23

3PAdvanced treatment with P-removal 10^(-0.2808*log(p.e.)+4.1823) *0.23

3NAdvanced treatment N-removal 10^(-0.2612*log(p.e.)+4.2600) *0.23

3NPAdvanced treatment N and P removal 10^(-0.2722*log(p.e.)+4.3608) *0.23

Size of Iargara agglomeration 5 250 p.e.

No. of p.e newly connected to centralized sewerage system 5 250 p.e.

Unit cost of connection 1 p.e. to collection system 612 €

100 % connection to collection system costs 3 212 209 €

100 % connection to collection system costs (with "surface" correction taken into 
account)

2 762 500 €

No. of pumping stations 4 pcs.

Pumping stations costs (estimated) 180 000 €

No. of p.e newly connected to UWWTP 5 250

Designed technology of waste water treatment - 1. proposal 3N

Unit cost of connection 1 p.e. to UWWTP 228 €

100 % connection to UWWTP costs 1 197 065 €

Designed technology of waste water treatment - 2. proposal 3NP

Unit cost of connection 1 p.e. to UWWTP 262 €

100 % connection to UWWTP costs 1 374 030 €

Total costs for agglomeration with "3N" treatment 4 139 565 €

Total costs for agglomeration with "3NP" treatment 4 316 529 €

Size of  Ștefan Vodă agglomeration 7 533 p.e.

No. of p.e newly connected to centralized sewerage system 2 973 p.e.

Unit cost of connection 1 p.e. to collection system 667 €

100 % connection to collection system costs 1 983 246 €

100 % connection to collection system costs (with "surface" correction taken into 
account)

1 685 759 €

No. of pumping stations 1 pc.

Pumping stations costs (estimated) 80 000 €

No. of p.e newly connected to UWWTP 7 533 p.e.

Designed technology of waste water treatment - 1. proposal 3N

Unit cost of connection 1 p.e. to UWWTP 207 €

100 % connection to UWWTP costs 1 563 033 €

Designed technology of waste water treatment - 2. proposal 3NP

Unit cost of connection 1 p.e. to UWWTP 237 €

100 % connection to UWWTP costs 1 786 987 €

Total costs for agglomeration with "3N" treatment 3 328 792 €

Total costs for agglomeration with "3NP" treatment 3 552 746 €


