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02 Дехидриращи тоалетни

B.3 Дехидрираща тоалетна без разделяне на 
урината

• Суха тоалетна система
• Третира екскрементите при сухи условия, повишено pH, 
вентилация, добавка на сухи абсорбенти
• Произвежда материал, лесен и безопасен за боравене
• Позволява използването на фекалиите и урината като 
тор и подобрител на почвата
• Удобни за повечето климатични условия, най-добри за 
сух и/или горещ климат

A Общо описание

B Подробна информация за типовете 
дехидриращи тоалетни
B.1 Разделяща урината с две камери
B.2 Разделяща урината с една камера
B.3 Без разделяне на урината
B.4 С подвижни контейнери
B.5 Традиционна  дехидрираща 
тоалетна в Йемен

B.3.1 Принципи на 
функциониране

Въпреки, че се срещат рядко, има и 
дехидриращи тоалетни без разделяне 
на урината. При тях урината и 
фекалиите се събират заедно в една и 
съща камера. Изпарението се 
подпомага с добавяне на сух 
материал, подобрена вентилация и 
загряване. Пълното изпарение при 
този тип е възможен само при много 
сух и горещ климат. При някои 
дехидриращи тоалетни без разделяне 
се прилага дрениране на течностите 
от екскрементите. Това улеснява 
изсушаването. Дренираната течност 
обаче е много замърсена с патогени и 
органика и трябва специално да се 
третира.

Дехидриращите системи, както с  
една, така и с две камери могат да се 
използват без отделяна на урината. 
Боравенето със сухите изпражнения е 
подобно както при дехидриращи 
тоалетни с разделяне на урината, но 
се изисква по-продължителен период 
на складиране за безопасност (виж 
технически информационен лист B1).

B.3.2 Степен на приложимост

Добре известен пример на 
дехидрираща тоалетна без разделяне 
на урината е Enviro Loo. Enviro Loo 
има една камера с дренираща 
система за течността. Произвежда се 
в Австралия и Южна Африка от 
полиетилен в една тяло. Особено 
успешен е маркетингът в Южна 
Африка, където се използват повече 
от 10 000 такива тоалетни (Enviro 
Options Australia Ltd.). Има обаче 
оплаквания относно дехидрирането и 
отвеждането на течността.

В провинция Котопахи в Еквадор са 
изградени около 300 дехидриращи 
тоалетни с две камери без разделяне 
на урината на 3500-4000 м надморска 
височина. Поради изключително 
сухия климат не се налага дрениране 
на течността. Дизайнът е подобен на 
стандартните системи с две камери 
(Esrey et a., 1998, виж също Фиг. 1), но 
няма разделяне на урината.

Поради намалената ефективност, и 
произтичащите от това миризми, 
дехидриращите тоалетни без 
разделяне на урината не са така 
разпространени като разделните 
тоалетни.

B.3.3 Силни страни и слаби 
страни

По правило, фекалиите събрани при 
тоалетни без разделяне на урината 
имат по-висока влажност като 
патогените измират по-бавно. За 
разлика от ситуацията при разделното 
събиране на урината, течността 
дренирана в такива тоалетни е много 

замърсена с фекални патогени. 
Поради това, както сухият, така и 
течният материал при дехидриращите 
тоалетни без разделяне, предпоставя 
по-висок здравен риск при боравене и 
трябва да се спазват стриктни мерки 
за безопасност.

Силно замърсената течност от 
дехидриращите тоалетни без 
разделяне на урината може да се 
просмуче в под-почвата ако 
дренажната система не е добра и 
последвалото третиране не е 
достатъчно. Поради това има 
опасност от замърсяване на 
подземните води.
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Фигура 8: Enviro-Loo система (Enviro Options Australia Ltd.)

В самото начало, тоалетните без 
разделяне на урината може да се 
сторят по-привлекателни на 
ползвателя, отколкото тия с 
разделяне на урината. При тях обаче 
поддръжката е по-сложна за 
предотвратяване на здравния риск и 
опасностите за околната среда. Може 
да има неприятна миризма.

Разходите за построяване са много 
подобни на другите типове 
дехидриращи системи или клозет на 
яма. Продуктите, твърди и течни, са 
също толкова добра тор, като 
продуктите от дехидриращите 
тоалетни без разделяне на урината. 
Повече са грижите за избягване на 
здравния риск.

B.3.4 Производител

Enviro-Loo dehydration toilet : Enviro 
Options Australia Pty. Ltd., PO Box 219
Berowra Heights, NSW 2082 Australia,
Tel: 02 9456 0172, Fax: 02 9456 0173
http://www.enviro-options.com.au
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