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Фигура 9: Дехидрираща тоалетна в многоетажна сграда в градска къща в Санаа,
Йемен (Winblad et al,2004)

B.5 Традиционната дехидрираща тоалетна в Йемен
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02 Дехидриращи тоалетни

B.5 Традиционната дехидрираща тоалетна в 
Йемен

• 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

В традиционните многоетажни сгради 
в старите централни части на 

градовете в Йемен се използват 
уникален тип дехидриращи тоалетни.

Тоалетните са разположени на горните 
етажи, от задната страна на сградата и 
над специална шахта. Урината се 
отвежда настрани от клекалото по 
улей на каменния под. Оттам, тя се 
отвежда надолу през отвор в стената 
на къщата до вертикална дренажна 
повърхност на външната фасада на 
сградата. Урината се изпарява по пътя 
си надолу към   дренажната 
повърхност.

Фекалиите падат през дупката на 
клекалото долу в шахтата, в камера на 
нивото на улицата. Оттам периодично 
се събират изсъхналите фекалии, 
сушат се допълнително на покрива на 
съседната обществена баня, а накрая 
се използват като гориво за затопляне 
на водата.

Почистването на ануса става върху 
два квадратни камъка, поставени до 
клекалото. Водата, използвана за 
измиване на ануса, заедно с водата от 
банята се дренира по същия начин 
както урината. Така, никаква течност 
не се отвежда към шахтата или 
камерата за фекалиите под нея. 
Фекалиите изсъхват бързо при 
горещия и сух климат на Йемен. Тази 
система се използва успешно в 
градовете на Йемен от стотици години 
(Winblad et al, 2004).
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