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1. Обща информация за
UNESCO-IHE Институт за
обучение за вода
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Кратка история
1955 Посланикът на Бангладеш в Нидерландия
изисква предаването на нидерландски опит в областта
на хидро инженерството в Бангладеш
1957 IHE се създава като Международен
образователен институт
1991 IHE Делфт става независима фондация
2003 Започва да функционира UNESCO-IHE Институт
за обучение за вода
2007 Отбелязва своята 50 годишнина !
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Персонал и студенти
(за 2005)

160 Персонал (80 академичен, 80
помощен)
4 Академични програми за вода и околна
среда:
- Около 220 студенти магистри (от около
80 страни)
- 53 докторанти
- 250 обучавани в краткосрочни
програми
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Визия:
UNESCO-IHE работи за свят, в който хората
управляват водите и природните си ресурси
устойчиво, при което различните сектори на
обществото, особено бедните, могат да се радват
на основните услуги.

Мисия:
Мисията на Института е да допринася за
обучението на професионалисти и да изгражда
капацитета на секторни организации,
образователни центрове и други институции
работещи в областта на водата, околната среда и
инфраструктурата, в развиващите се страни и
страните в преход.
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Аудитория

Lecture
Rooms
Класна
стая

Възможност за видео конференции

Student Housing
Културно мероприятие
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Четири магистърски програми
Мастърски програми

Специализации

Управление на водите

Управленеи на водните ресурси
Управление на водните услуги

Екосан

Управление качеството на водите
Наука за околната среда

Наука и технология за околна среда
Планиране и управление на околната среда
Лимнология и екосистеми на влажните зони
Управление качеството на водите

Общински води и инфраструктура

Водноснабдително инженерство
Санитарно инженерство
Интегрирано управление на градовете

Водни науки и инженерство

Хидро инженерство – Инженерство за
крайбрежни зони и развитие на пристанищата
Хидро инженерство – Развитие на земите и
водите
Хидро инженерство и развитие на водните
басейни
Хидро информатика
Хидрология и водни ресурси
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Курсове онлайн













Екологична санитария (екосан)
Управление на влажните зони
Влажните зони за високо качество на водата
Интегрирано управление на речните басейни
Обществено-частни партньорства (PPP) във
водния сектор
Моделиране на наводненията с цел управление
Воден транспорт & дистрибуция
Законодателство и политика за вода & околна
среда
Интегрирано управление на бреговите зони
По-чиста продукция & воден кръговрат

4-месечни курсове, провеждат се два пъти годишно (задочно)
Виж в www.unesco-ihe.org за най-новата информация
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Дипломанти на UNESCO-IHE
(Виртуална общност на дипломантите) –
UNESCO-IHE Alumni Community
13,000 души

0 - 50

51-150

151-300

301-500

501-850

851-1200

10

2. Нуждите от изграждане на
капацитет в областта на Екосан
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Какво е “изграждане на капацитет”?


Изграждането на капацитет е повече от
просто обучение и включва следното:


Фокус на
моята
презентация 


Развитие на човешките ресурси, просцес на
развиване на индивидуално разбиране,
умения и достъп до информация, познание и
обучение, което му дава възможност да
действа ефективно
Развитие на организацията, разработване на
управленска структура, процеси и процедури
Развитие на институционална и
законодателна рамка, коята дава
възможност на институциите и агенците да
повишават своя капацитет (цитат: Мрежа за
изграждане капацитет на градовете)
Source: www.wikipedia.org
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Нуждите от изграждане на
капацитет за Екосан
Индивидуални, организационни и
институционални
нужда от
придобиване:

Разбирания, познания, умения, достъп до
информация и обучение
по отношение
на:

Социални, технически, институционални,
икономически екосан аспекти и екосан аспекти
на общественото здраве и околната среда
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Екосан е интердисциплинарнен
.
Логистика
Строително и
санитарно
инженерство

Социални
науки

Финансово
управление,
бизнес

Екологична санитария

Интегрирано
управление на
водните ресурси

Земеделие,
почвено
плодородие

Обществено
здраве,
обучение за
хигиена

Обществена
сфера,
комуникации

Æ Нужно е да се изгради капацитет на хора и
организации от най-различни сектори!
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Използването на подхода за “Активно
учене” при нашето преподаване и учене –
В какво се състои активното учене?


Нуждите на обучаемия да:











Се посрещат от целевоориентирани задачи
Дават практически умения
Изследване и
експериментиране
Използват обратна връзка за
адаптиране на дейността
Дискутират това, което правят
Отразяват опита
Споделят свои идеи



Съответни педагогически
концепции:

















Образование отговарящо
на нуждите
Конструктивизъм
Насочване при обучението
Обучение чрез открития
Обучението като разговор
Обучение основаващо се
на решаване на проблеми
Обмислени практики
Мета-познание
Обучение чрез
експериментиране
Подход на поставяне на
обучаемия в центъра
Социален конструктивизъм
Обучение в ситуация

Source: Diana Laurillard at keynote lecture at UNESCO-IHE, March 2007
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Как E-обучението* става
атрактивно?


Ако предлага много жъзможности на
•обучаемия да:










Се насърчава в задачи ориентирани към
конкретна цел
Практически умения
Изследва и експериментира
Използва обратна връзка, за да адаптира
дейности
Дискутира както се прави
Обмисля конкретен опит
Споделя своите идеи

* E-обучение: Информционни технологии подпомагащи
преподаването и ученето, т.е. Курсове онлайн, e-конференции,
видео конференции и т.н.
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Нови медии и технологии за доставка на
обработена информация и комуникации – найнова история
1970те Интерактивни компютри- Нова среда за обмен на идеи
|

Флопита & дискове - Складиране при ползвателя

1980те WIMP интерфайс

-Средства за лесен достъп

|

Интернет

- Масово производство /

|

Мултимедия

разпространение

1990те WWW

-Усъвършенствани форми

|

Лаптопи

-Достъп по мрежата

|

И-мейл

-Персонален мобилен достъп

|

Търсачки

- Масово изпращане на съобщения

|

Високоскоростен

- По-лесен достъп

2000те интернет
|

- Богато съдържание/непосредтвен достъп

3G мобилни

- Евтин достъп

Блогове

- Масови лични публикации
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3. Какво прави UNESCO-IHE за
изграждането на капацитет за
Екосан?
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Дейности в UNESCO-IHE за
изграждане капацитет за Екосан


Курсове онлайн за екосан (първи курс мартюни 2007, 24 участници) – в бъдеще ще се
провежда два пъти годишно








Целева аудитория: професионалисти от водния и
здравния сектор (ниво магистър)

Кратки курсове за децентрализирано
водоснабдяване и санитария (всяка година през
юли/август, 3 седмици; включва екосан
съдържание)
Магистърски тези с екосан съдържание (2-3 на
година; студенти специализиращи санитарно
инженерство)
Докторски дисертации
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4. Екосан на работното място – повишаване
информираността в UNESCO-IHE
Практикувай това, което проповадваш!
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Два типа разделящи
урината (РУ) тоалетни

Фекалии

Сухи РУ тоалетни









Дехидриращи или компостиращи РУТ
“Не прощава” при неправилно
ползване
Изисква промяна на съзнанието на
тези, които са привикнали към
тоалетни с водно промиване
Може да има нужда от отделение за
подмиване
Ние имаме в UNESCO-IHE

Урина

РУ тоалетни с водно промиване











Много подобна на конвенционалната
тоалетна с водно промиване
Много лесна за използване,
“прощава” при неправилно ползване
Събиране на урината с вода или без
вода
Фекалиите винаги се промиват с вода
Eawag изследване ги нарича
“тоалетна без смесване”
Инсталирани в сградата на Eawag
(Швейцария) и сградата на GTZ
(Германия) и на много други места
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РУТ с водно промиване

Концепция “тоалетна
без смесване”
В сградата на GTZ в
Eschborn, Германия;
56 инсталирани
тоалетни август 06
(снимка октомври
06)
1-2 л промиване за
урина (или нула), 4-6 л
за промиване на
фекалии
Бутон за активиране
тръбата за урината,
когато ползвателят сяда
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Тоалетни с “подмиване”

(“подмиване” използване на вода за почистване след
дефикация, напр. повечето мюсюлмани)
Phillipines

Дренаж или дупка за
водата от подмиване
(близо до стената, за да не
се използва за уриниране)

SCOPE, Индия

CREPA, Буркина
Ф
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Вакуумни тоалетни




Обикновено без
отделяне на урината (но
може и разделни)
Нужно е много малко
количество вода






Обикновено 1 л на
промиване (сравнено с
9 л на конвенционална
тоалетна)
Резултат – производство
на концентрирана
“черна вода”

Тази черна вода
обикновено се третира
чрез анаеробно
разграждане
Вакуумна тоалетна (Roediger)
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Тоалетна без промиване в нашата
сграда


Инсталиран хардуер:








11 писоара за мъже без промиване (Uridan,
Дания) – инсталирани през април 2006
Една суха дехидрираща РУ тоалетна за жени
(Separett, Швеция) – инсталирана през май
2006

Избрах РУ тоалетна без промиване
поради лесно достъпната технология
Основната цел е повишаване
информираността за възможностите на
тоалетните без промиване


Няма складиране и използване на
продуктите (все още)
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Изчислено намаление на
водопотреблението в нашата сграда

Това е
количествот
о вода,
което може
да се спести
като се
премине към
писоари без
промиване

Лаборатория,
котелно,
Laboratory,
boiler
top-up
навън
and outside use

5% 2%
30%

18%

Kitchen
Кухня
Промиване
Urinal
flushing
на писоари

La
15%

Промиване
на
Toilet
flushing
тоалетни
Миенеwashing
на ръце
Hand

30%

Пиене наtap
вода
от
Drinking
water
чешмата
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Средно годишно потребление на
вода в UNESCO-IHE

Годишна консумация на вода
Annual water consumption

20000

m

3

15000

Average
forдве
last
2 years:
Средно за
години:
4332 m 3

Prediction
with
Предвиждане
приa
15% намаление
15%
water use
на потреблението
reduction

10000
5000
0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
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Цена на водата и отпадъчната вода в
UNESCO-IHE
Annual drinking water bill from Eneco

Питейна вода
1.08 €/м3

€ 18,000
€ 16,000

(Eneco):

€ 14,000

Такси за отпадъчна вода
(Воден борд Делфт):
1.38 €/м3
(това означава м3 от
консумираната питейна
вода)

€ 12,000
€ 10,000
€ 8,000
€ 6,000
€ 4,000
€ 2,000
€0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Общо:
2.46 €/м3
Данните на Eneco не
включват таксите за
отпадъчна вода!
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Защо писоари с водно промиване за
мъжете?








Намалява водопотреблението (конвенционалните
писоари използват 4-6 л за едно промиване)
Дава възможност за събиране на неразредена урина
(за използване като тор) – не се практикува (все още)
в UNESCO-IHE
Не замърсава ценна питейна вода само, за да
транспортира урината
Могат да бъдат прости хигиенни със същата или послаба миризма от конвенционалните

Æ По-често се използват на обществени места, а не в
домакинствата (липса на място)
Æ Най-лесната „първа крачка към екосан“!
(Използването на санираната урина като тор е втората
крачка за затваряне на веригата на хранителните
вещества)

34

Доставчици на писоари без
промиване


Основни доставчици в Европа:






Ernst (1)
Keramag (2)
Uridan (3)

1

Други:








Waterless
Falcon Waterfree USA
Sinaqua Waterless Deutschland
Bluebook Armitage Shanks / Ideal Standard UK
Sphinx HellbrokLocus Waterless no-flush urinals
Water Matrix Waterless No-Flush Urinal
Porcher

2

Æ Избирай внимателно – добър индикатор е
списъка от референти и техническите им
познания
3
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Методи за контрол на миризмата в
тоалетните без промиване


Внимание към повърхността на писоара






Специална гладка повърхност (напр. восъчно
покритие), за да се предотврати полепване на
урината и органичния биофилм
Забърсвайте повърхността на писоара един, два
пъти или няколко пъти на ден с влажна гъбичка

Блокирайте миризмата от отвеждащата тръба,
контейнера за складиране или канализацията,
напр.:





Запечатваш плаващ маслен слой (напр. Uridan)
Механично запечатване, напр. мембрана на
пластична тръба (напр. Keramag)
Възможно е използването на друг евтин дизайн
като изгоряла електрическа крушка или друго
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Keramag писоари
без промиване

Патентована мембранна
система за блокиране на
миризмата (Keramag Centaurus)
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Uridan писоари използват плаващ флуид
за блокиране на миризмата от
канализацията
Блокиращ флуид (“Urilock”):

На основата на растително
масло (200 мл за един
писоар)

Трябва да се смени, когато се
образуват кристали от
урината

Това става след около 7,000
ползвания (според
доставчика)

Цена на Urilock: беше € 18 за
200 мл, сега е € 4 за 200 мл
(февруари 2007)
Недостатъци:

Задържането на урината
води до утайка от урина и
блокиране

Цената на блокиращия флуид
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Писоари без промиване в нашата
сграда

Старият тип писоари (около 4
л промиване след ползване)

Новият тип писоари (0 л
промиване при ползване)
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Нашата РУ дехидрираща тоалетна преди
монтирането (Модел Separett “Villa”)

Клапан/контейнер

Отходна тръба, електрическо захранване
за вентилатора и отходна тръба за урината

Забележете синия капак за
покриване на контейнера за
фекалиите, когато не се използва
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Подробности за модел Separett “Villa”

Венти
латор

Тръба за
отвежда
не на
урината

Когато ползвателят сяда,
капакът на отделението за
фекалиите се отваря

Отворена тоалетна: кофа
за събиране на фекалиите
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Към сградната вентилационна
система

Една женска тоалетна
(само за ползване с тоалетна хартия,
т.е. Не е удобна за подмиване , освен
ако не се подмиват над отделението
за урината)

Бутилка за измиване на отделението
за урината (напр. при менструация)
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Тоалетна хартия и
фекалии
(почистващият
персонал изпразва
контейнера в
контейнера за
твърдите отпадъци)
В повечето дни
контейнерът съдържа 90100% тоалетна хартия и
0-10% фекалии (по
обем)

Забележка: Няма
проблем с миризма,
защото фекалиите се
държат сухи и без да
се смесват с урината;
вентилаторър и
вентилационната
система са ефективни

Тръба за урината (към
канализацията)
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Моля, почисти след себе си !
Впръскайте малко
вода в отделението
за урината с
пластмасовата
бутилка
(ако изглежда
замърсено)

Почистете
страните на
отделението
за фекалиите
с четката (ако
има нужда
навлажнете
четката с малко
вода от
бутилката)
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Трудности при опериране на
дехидриращата РУ
тоалетна в сградата на IHE










Някои хора от персонала не използват
тоалетната, защото им изглежда
нехигиенична
Понякога влиза урина в отделението за
фекалиите; там съм виждала също вода и
детергенти
Два пъти за 10 месеца използване, някой
ходи по голяма нужда в отделението за
урината
Някои от почистващия персонал отказват
да изхвърлят фекалиите в контейнера за
твърдите отпадъци
Когато тоалетната се замърси, някои от
почистващия персонал отказват да я
почистят както трябва
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Повечето от ползвателите са доволни от
нивото на миризмата
- писоари без промиване за мъжете; дехидрираща РУ
тоалетна за жените

% of users

100%

Survey
1 females
(total
users: 29)
Изследване
1, жени (Общо
ползватели:
29)
Survey
2 females
(total
users: 36)
Изследване
2, жени (Общо
ползватели:
36)
Survey
2 males
users: 83) 83)
Изследване
2, мъже (total
(Общо ползватели:

80%
60%
40%
20%
0%

Повече
повече
More odour НеNot
more
миризма
от
миризма
от
than normal
odour than
обикновено
обикновено
normal

No отговор
answer
Без
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Изследване проведено от студенти: Изследване 1 юли 2006, Изследване 2 февр. 2007

Usage patterns of waterless urinals
(males) and UDD toilet (females)
Survey
1 1,females
(total:
50) 50)
Изследване
жени (Общо
ползватели:
Изследване
жени (Общо
ползватели:
Survey
2 2,females
(total:
58) 58)
Изследване
мъже (Общо
ползватели:
98)
Survey
2 2,males
(total:
98)

% of all respondents

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Използвали
са
Used several
няколко пъти
tim es or often
или често

Използвали
никога
Used
just onceНе са използвали
Never used
са само
веднъж

Повечето от мъжете, които не са ползвали сухите писоари не използват
никакви обществени писоари, поради необходимост от подмиване
(мюсюлмани)
Дори ако жените са ползвали дехидриращата РУ тоалетна, целта за
47
информираност е постигната

Заключение
1. Съществува голяма потребност от изграждане
на капацитет (обучение и образование) за
екосан в различни сектори
2. UNESCO-IHE работи за изграждане на
капацитет за екосан, най-вече при онлайн
обучение (ниво магистърска степен)


UNESCO-IHE използва подходи на активното
учене, които могат да се комбинират много
успешно с е-обучение

3. Ние практикуваме, каквото проповядваме и
повишаваме информираността: санитария без
водно промиване в нашата сграда (писоари без
промиване и дехидрираща РУ тоалетна)


Писоарите без водно промиване са добре развита
технология
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Вие не смятате ли, че някое от това
(екосан е-обучение) ще се случи?






“Този “телефон” има
прекалено много
недостатъци, за да се
приеме сериозно за
средство за
комуникация.”
(бележка на Уестърн
юнион 1876)
“...има световен пазар
за около 5 компютъра.”
(Томас Уотсън,
Председател IBM 1943)
“Компютрите на
бъдещето трябва да
тежат не повече от 1.5
тона.” (Популярна
механика, 1949)







“...обработката на
данни е временна мода,
която няма да издържи
до края на тази година.”
(Редактор на бизнес
литература Прентис
хол, 1957)
“Няма причина никой
индивид да притежава
компютър в дома си”
(Кен Олсън,
Председател, Дигитал
корп. 1977)
“640K трябва да са
достатъчни за всеки.”
(Бил Гейтс, 1981)

Съставено от Проф. Гили Салмон, Университет Лисестер 49

Само ако някой специално попита
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Така изглежда,
когато синият флуид
има се нуждае от
подмяна
Урината все още
преминава през
него, но по-бавно от
обикновено
(задържа се
видимо)
Накрая урината
изобщо ще спре да
се оттича
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Капитални разходи на проекта
Перо

Единична
цена

Мерна
единица

Цена

Количест
во

Писоари Uridan (вкл.
доставка)

€

695

брой

11

€

7,645

РУ тоалетна Separett (вкл.
доставка)

€

650

брой

1

€

650

Инсталиране на писоарите
(договор
водопроводчик)

€

90

на писоар

11

€

990

Инсталиране на РУ тоалетна
(от Ecosave)

€

586

на тоалетна

1

€

586

Общо

€

9,871

Цена без ДДС (ДДС-19%), тъй като UNESCO-IHE е регистриран по ДДС
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Оперативни разходи
Перо

Единична
цена

Мерна
единица

Количество

Почистване на
писоарите и РУ
тоалетна, време за
отпушване

Коментар

Цена
€

-

Няма
значителни
различия от
преди
Предполагаеми
15%
намаление в
сравнение с
средната за
2005/2006

3

-650

€

702-

м

3

-650

€

897-

200 мл

132

€

528

Понижена консумация
на вода поради
липса на
необходимост от
промиване

€

1.08

м

По-ниска такса за
отпадъчни води

€

1.38

Цена на блокиращия
миризмата флуид
Urilock

€

4.00

Общо

€

1,071-

Подменя се при
всички
писоари
един път
месечно

Бележка:
нето
икономия

Спестената вода от една РУ тоалетна се пренебрегва
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Цел на използването на
дехидрираща РУ тоалетна за жени
Повечето жени използват РУ тоалетна само да уринират (36 жени
потребители, изследване 2)

Urinate
Само по
малка
only

3%
17%

нужда

Urinate
По малка
и голяма
and
нужда
defecate
81%

No
Без
answer
отговор
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Причина за неизползване на
съоръженията
(няколко възможни отговора)

% of answers (non-users only)

- писоари без промиване за мъже; УР сухи тоалетни за
жени

Survey
1 females
answers:
22) 22)
Изследване
1, жени(total
(Общо
ползватели:
Survey
2 females
answers:
23) 23)
Изследване
2, жени(total
(Общо
ползватели:
Изследване
2, мъже
(Общо
ползватели:
Survey
2 males
(total
answers:
22) 22)

60%
40%
20%
0%
Religious
Религиозни
(washers)
(нужда
от
подмиване)

Far from
Not hygienic Лоша
Bad odour
Далеч
от Нехигиенични
се ужасяват
office или or
horrified миризма
офиса
от идеята
by idea

Other или
or no
Друго
безanswer
отговор
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