
06/06/2005 draft version for public consultation: please send your comments to ecosan@gtz.de Page 1/2 

B.4 Дехидриращи тоалетни с подвижни контейнери
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02 Дехидриращи тоалетни

B.4 Дехидриращи тоалетни с подвижни 
контейнери

• 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.4.1 Принципи на функциониране

При дехидриращите тоалетни, 
фекалиите могат да се събират и в 
подвижни контейнери, наместо в 
стационарни камери. Структурата на 
такава тоалетна е като тази на 
другите дехидриращи тоалетни: 
тоалетна чиния или клекало, 
обичайно с разделяне на урината, е 
разположено върху вентилирана и 
достъпна за изнасяне на материала 
камера. Изпражненията попадат в 
контейнер поставен в камерата под 
тоалетната чиния, наместо директно в 
самата камера. Когато контейнерът е 
почти пълен, той се замества с празен 
контейнер. Ако камерата е 
достатъчно голяма, пълният 
контейнер може да се остави до този 
използван в момента за складиране и 
изсушаване. Ако мястото е малко, 
пълният контейнер трябва да се 
изнесе за по-нататъшно складиране и 
третиране. Друга възможност е да се 
постави ротиращо съоръжение с 
няколко контейнера, които се 
завъртат, когато някой от тях се 
напълни. След едно пълно завъртане 
на съоръжението (и изтичане на 
определен период от време), 
контейнерът може да се изнесе и 
съдържанието да се използва като 
подобрител на почвата.

Ако няма разделяне на урината, 

изсушаването на фекалиите е почти 
невъзможно, освен ако не се приложи 
ефективно дрениране. Подобни 
проблеми са описани в В.3.

Контейнерите могат да бъдат 
пластмасови, метални или от друг 
непромокаем материал и с най-
различни размери. Обемът обичайно 
е 100 л или по-малко, за да може 
лесно да се премести пълният вече 
контейнер. Изпразването е по-често, 
отколкото при вградените камери.

Кофа тоалетна или дехидрираща 
тоалетна с подвижни контейнери
 
Системите с подвижни контейнери 
приличат до известна степен на 
традиционните тоалетни-кофи, които 
са широко използвани в много части 
на Азия. Всъщност, виетнамската 
дехидрираща тоалетна е била 
създадена, за да се подобри доста 
нехигиеничната практика на събиране 
и използване на свежи изпражнения 
от кофа-тоалетните.

Системите с подвижни контейнери са 
по-хигиенични, защото са запазени 
основните характеристики на 
дехидриращата тоалетна: фекалиите 
изсъхват вътре в самата тоалетна, 
избягва се боравенето със свежи 
фекалии. Комфортът е висок, а 
миризмата се контролира поради 
добре затворената и вентилирана 
камера.

B.4.2 Силни страни и слаби 
страни

Здравният риск при системите с 
подвижни контейнери може да се 
окаже малко по-висок отколкото при 
системите с фиксирани камери, тъй 
като контейнерите трябва да се 
изнасят, когато в тях има все още 

частично свеж материал. Системите с 
по-големи камери, които позволяват 
складиране и на вече пълния 
контейнер са по-безопасни, отколкото 
системите, при които пълният 
контейнер се изнася веднага. Сухият 
материал трябва да се складира 
достатъчно дълго и да се третира 
преди да стане безопасен за 
прилагане като подобрител на 
почвата (виж В.1).

Системите с подвижни контейнери са 
особено интересни в общества, 
където има вече традиция в 
събирането и използването на 
изсушените изпражнения. Времето и 
суетнята при изпразването е 
намалена до минимум, дори ако 
камерата е достъпна само отвътре. 
Всичко това прави системите с 
подвижни контейнери особено 
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подходящи за градски условия на 
живот.
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