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 چکیده       

در این مقاله  در دنیای مدرن مساله بحران انرژی و سوخت های فسیلی از جمله مسائل مهم و بحث بر انگیزی است.

دارند  انرژی های نو از آن جهت اهمیت میگیرد. مورد بررسی قرارید پذیر انرژی زمین گرمایی به عنوان یکی از انرژی های نو و تجد

و  بوختهای فسیلی می باشند. سوخت های فسیلی باعث آلودگی های زیست محیطی و آلودگی های آکه جایگزین خوبی برای س

ده اند و همچنین تجدید ناپذیر می باشند. در کشور ما ایران با توجه به ویژگی های جغرافیایی و آب و هوایی از اکثر انرژی هوایی ش

در این مقاله به بیان منشأ انرژی زمین گرمایی و کاربردهای مستقیم و غیر مستقیم آن . وان استفاده نمودتجدید پذیر می تهای نو و 

پرداخته شده است. در این مقاله کشور ایسلند که به عنوان یکی از موفق ترین کشورها در استفاده از انرژی های نو است معرفی می 

ی زمین گرمایی استفاده کرد معرفی می شود. در نهایت یک جمع بندی در مورد انرژی شود، و مناطقی از ایران که می توان از انرژ

و جایگاه آن در ایران و جهان و مزایای استفاده از این سوخت ها بیان  ی فسیلی )انرژی های نو و تجدید پذیر(های جایگزین سوختها

 .شده است

 

، تخت سلیمانیلی، انرژی های نوگرمایی در ایران، انرژی های جایگزین سوخت های فس واژه های کلید: زمین

 مقدمه

 

که افزایش بی رویه جمعیت از یک  در دنیای مدرن مساله بحران انرژی و سوخت های فسیلی از جمله مسائل مهم و بحث برانگیزی است

اه اجتماعی از سوی دیگر همچنین صنعتی شدن بدون توجه به آسایش و سالمت افراد در فضاهای مسکونی ، جوامع بشری را در معرض سو و افزایش رف

ی آورد. ولی بحران قرار داده است . نیاز روز افزون به انرژی باعث شده انسان بیش از پیش به استفاده از سوختهای فسیلی )زغال سنگ ، نفت و گاز( رو

مانند گرم شدن زمین و آب  ;یت استفاده از سوخت های فسیلی به خاطر تجدید ناپذیر بودن آنها و نیز آلودگی هایی که به وجود می آورده اندمحدود

باعث محدود تر شدن استفاده از این منابع انرژی شده است . همچنین نفت ومشتقات آن از  ;شدن یخ ها و به هم خوردن اکوسیستم طبیعی کره زمین

که نامحدود سرمایه های ارزشمند ملی و حیاتی کشورهاست . مصرف نابهینه از آنها به دور از خرد است به همین خاطر استفاده از منابع انرژی جایگزین 
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توجه قرار گرفته و مورد توجه پژوهشگران و متفکران قرار گرفته است .این منابع که در چند دهه اخیر مورد  ,باشند و کمترین آلودگی را به وجود آورند

 انرژی های نو و تجدید پذیر نامیده میشوند.  ,پیشرفت های چشم گیری در دسترسی به آنها بدست آمده 

 به طور عمده انرژی های نو و تجدید پذیر را در چهار بخش دسته بندی می کنند : 

  انرژی خورشیدی 

  انرژی آب ، آب و امواج 

  انرژی زمین گرمایی 

  فن آوری هیدروژن، پیل سوختی و زیست توده 

انرژی آب برای تولید برق کم هزینه ترین و انرژی خورشیدی پر هزینه ترین است.استفاده از  ,در حال حاضر از میان انرژی های تجدید پذیر

ه به ویژگی های جغرافیایی و آب و هوایی  از هر کدام از این انرژی ها بسته به منابع و امکانات محیطی میسر می باشد. در کشور ما ایران با توج

اهایی اکثر انرژی های نو وتجدید پذیر می توان بهره برداری کرد ، یکی از این انرژی ها انرژی زمین گرمایی می باشد. در مناطق زلزله خیز و ج

 دا کرد .می توان بهترین و بزرگ ترین منابع زمین گرمایی را پی ,که رشته کوه های جوان وجود دارند

 

 انرژی زمین گرمایی

حرارت زمین است که از مواد مذاب یا ماگما نشات می گیرد . این انرژی در اثر تجزیه رادیو اکتیو و عناصر  ,منبع انرژی زمین گرمایی 

لوم شده است هرچه به ژرفای شود. به تجربه معاند و همچنین به خاطر فشار زیاد حاصل از نیروی وزن ایجاد میدیگری که در پوسته زمین پراکنده

درجه به دمای زمین اضافه می شود . به طوری که درجه حرارت در  3متر عمق حدود  022دما افزایش می یابد. تقریبا به ازای هر  ,زمین افزوده شود

ز پوسته زمین که شرایط درجه است.  در برخی مناطق ا 6222درجه ودر هسته مرکزی زمین حدود  0322الیه های پایینی پوسته زمین حدود 

میتوان به دماهای باال دست یافته و از این انرژی استفاده کرد . بیرون کشیدن گرما به طور مستقیم از کره زمین امکان پذیر نیست .  ,مساعدی دارد

 (.0332)رزاقی،دبرای این کار باید سیال انتقال دهنده ای وجود داشته باشد تا گرما را از زیر زمین به سطح زمین انتقال ده

 

 ( : طرح ساده از یک سیستم زمین گرمایی ایده آل،)منبع،نگارنده(1 -1شکل )

به انرژی زمین  و در هر مکانی نمی توان ,محیط باید دارای شرایط زمین شناختی ویژه ای باشد  ,برای رسیدن به انرژی زمین گرمایی 

  .باشندشناسی ژئوترمال را داشتهتوان استفاده کرد که شرایط زمین هایی میمکاناز گرمای درون زمین تنها در ، گرمایی دست یافت 

 برخی از ویژگی های این مناطق به شرح زیر است)همان(:

 (آب به میزان کافی در این مناطق وجود داشته باشد .0
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 باشد (در نزدیکی آب های نفوذ کرده به سفره های زیر زمینی انرژی زمین گرمایی وجود داشته0

 ( منافذ مناسبی بر روی پوسته زمین برای خروج آ ب های گرم باشد.3

 

 

( مناطقی از ایران که دارای ویژگی های زمین شناختی 11-2شکل)

مناسبی برای رسیدن به این انرژی هستند را نشان می دهد . همانطور 

که مشاهده می شود در مناطق وسیعی می توان از این انرژی پاک 

  منطقه مورد نظر )منبع،نگارنده( 4شماره  کرد.استفاده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پتانسیل منابع و نقشه زمین گرمایی در ایران :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهفته در کالبد کشور را نشان می دهد. فشار صفحه قاره عربیتان و صفحه  نیروی عظیمموقعیت قرارگیری ایران در مرزهای تکنونیکی ، 

اقیانوس هند از سوی دگر باعث تغیر شکل های وسیعی در ایران شده است ، که چین خوردگی های منطقه زاگرس و راندگی آن ، شواهد سطحی 

شده است که گستره ایران از لحاظ زمین ساختاری ، بسیار فعال بوده و از پتانسیل قرار گرفتن در کمربند آتشفشانی باعث  عظیم این نیروها هستند.

( :مناطقی از کره زمین که در آن مناطق انرژی 3 -1شکل )

زمین گرمایی در نزدیکی سطح زمین قابل بهره برداری 

 باشد، می
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پتانسیل انرژی زمین مدعی است.  باالی انرژی زمین گرمایی بهره مند باشد و وجود فعالیت های آتشفشانی و چشمه های آبگرم فراوان گواه بر این

منطقه شناسایی شده است که این مناطق بر اساس میزان فعالیتهای تکتونیکی ، میزان  02 گرمایی در ایران بر اساس مطالعات انجام شده در بیش از

 .چشمه های آبگرم و ظهورهای سطح االرضی و سایر شواهد زمین شناسی شناسایی شده اند 

 اااین مناطق بدین شرح هستند: 0355براساس مطالعات انجام شده در سال 

سهند ، خوی ، بوشهر ، هشترود ، کازرون ، رامسر ، اصفهان ، میناب و ، فردوس بیرجند ، تفتان ، دماوند  ، مشکین شهر ، تکاب،  سرعین ماکو ،

  بندرعباس می باشد.

های جزیره شاهی آتشفشان ، های سربه فلک کشیده ساواالنمنطقه آذربایجان به دلیل قرار گرفتن در کمربند آتشفشانی جهانی )آتشفشان

 ومعدنی گرم آب  هایچشمه وجود و....(  و کامتال موغیتی، ، قاال کئچی آتشفشانی هاینک داغی، آغری، سهند مجموعه آتشفشانی ، و زنبیل داغی

 ژول) آذربایجان ژئوترمال انرژی اولیه، مطالعات طبق. داراست را ژئوترمال انرژی وجود شناسی زمین شرایط... و و تخت سلیمان سرعین مانند فراوان

j0201× 022 آورد شده است(بر 

قرن ها پیش از انرژی زمین گرمایی به شیوه های مختلف استفاده می شد. به طوری که رومیان قدیم از آن برای حمام کردن استفاده می 

نیروگاه  0361سال در ایتالیا برای اولین بار از انرژی زمین گرمایی برای تولید برق به صورت تجاری استفاده شد. سپس در  0321کردند . در سال 

نیروگاهی در گایزرز واقع در ایالت کالیفرنیای آمریکا ساخته شد . امروزه انرژی زمین  0352زمین کرمایی وایراکی در زالندنو و به دنبال آن در دهه 

رهایی که بهترین بهره برداری را از از بین کشوگرمایی سومین نوع از انرژی های نو می باشد که در دنیا جهت تولید برق مورد استفاده قرار می گیرد 

تامین می کند. در ایران انرژی مورد نیاز خود را از انرژی زمین گرمایی  % 63.کشور ایسلند حدود می توان ایسلند را نام برد ,انرژی زمین گرمایی دارند

دنی برای مصارف درمانی و استحمام مورد استفاده قرار و به صورت چشمه های آب گرم و آب های مع ,نیز از دیر باز انرژی زمین گرمایی شناخته شده

موش می گرفته است . کشور ایران در کمر بند آتشفشانی زمین قرار گرفته و به همین سبب آثار و نشانه های بارز این انرژی در آتشفشان های خا

سنگ های آتشفشانی و همچنین بودن چشمه های آب گرم در  با بررسی شیمیایی (.0332)رزاقی، تفتان و بزمان وجود دارد. ,دماوند ,سهند ,سبالن 

 .بردپی بلقیسکوه  اطرافبه وجود یک مخزن ماگمایی نسبتا سطحی در  توانمی بلقیسحوالی کوه 

 :از انرژی زمین گرمایی به دو صورت استفاده می شود

 مانندتاسیسات حرارتی و ...استفاده مستقیم یا تولید حرارت  استفاده غیر مستقیم یا تولید برق

 استفاده غیر مستقیم از انرژی زمین گرمایی:

انرژی زمین گرمایی در نیرو گاه های زمین گرمایی تبدیل به انرژی الکتریسیته می شود و بعد انرژی تولید شده وارد شبکه  ,در استفاده غیر مستقیم 

 سراسری برق شده و مورد استفاده قرار می گیرد. 

 ده می توان گفت که نیرو گاه های زمین گرمایی به دو دسته تقسیم می شوند)همان(:به طور سا

 (نیرو گاه های زمین گرمایی با سیال دو فاز بخار و مایع0

معموال سیال به شکل دو فاز مایع و بخار از چاه های زمین گرمایی خارج می شود. هرچه تعداد این چاه ها بیشتر باشدمتناسب با آن میزان 

لید برق نیز بیشتر می شود. سپس در مخزن بخار از مایع جمع آوری شده جدا میشود. بخار جدا شده وارد توربین شده و باعث چرخش پره های تو

 توربین می شود.
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  (نیروگاه های زمین گرمایی با سیال تک فاز 2

ی در این نوع از نیرو گا هها نیاز به مخزن جدا کننده نمی باشد . زیرا آب گرم وارد مبدل حرارتی شده و حرارت خود را به سیال عامل دیگر

 .شده و به توربین منتقل می شوددر این فرایند سیال به بخار تبدیل  ,که نقطه جوش پایین تری نسبت به آب دارد منتقل می کند 

 

 

 استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی:

یخبندان، در استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی در تولید حرارت مانند استخرهای آبگرم ، مراکز گلخانه ای، ذوب برف وپیشگیری از 

 (:0332پمپ حرارتی، گرمایش منازل و....مورد استفاده قرار می گیرد )رزاقی،

 (استخر های آب گرم 0

در این روش آبگرم خارج شده از زمین را در استخر ها و مراکز جذب گردشگری مورد استفاده قرار می دهند . به طور معمول آب گرم  

کشور جهان از چشمه های آب گرم و تاسیسات تفریحی زمین گرمایی استفاده می کنند  56ضر قریب به خودبخود از زمین خارج می شود . در حال حا

میلیون مهمان و گردشگر را  022کانون تفریحی مرتبط با چشمه های آبگرم ساالنه قریب به  0022به طور مثال ژاپنی ها با بهره گیری از بیش از  ,

(  :نیرو گاه های زمین گرمایی با سیال دو فاز بخار و 4 -1شکل )

 مایع،)منبع،نگارنده(

 

 ، فاز تک الیس با ییگرما نیزم یها گاه روین( :5-1) شکل

 (منبع،نگارنده)
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استفاده کننده ازاین چشمه ها است. در استفاده از این روش عالوه بر مزیت های اقتصادی و جذب گردشگر می پذیرا هستند . ایران نیز جزو کشورهای 

 مشکالت پوستی و درد مفاصل نیز اشاره کرد . ,ناراحتی های عصبی  ,توان به مصارف آبدرمانی برای درمان بیماری های دستگاه گوارش 

 (گرم،)منبع،نگارنده( :استخر آب 6 -1شکل )      

 (مراکز گلخانه ای0

با استفاده از گلخانه ها می توان در فصل سرد سال به خصوص در مناطق کوهستانی که در هوای آزاد فصل های سرد هیچ محصولی به 

باشد . با استفاده از گلخانه ها  عمل نمی آید کشاورزی کرده و محصول به عمل آورد .  یکی از موانع استفاده از گلخانه ها سیستم گرمایش گلخانه می

یکی از موانع استفاده از گلخانه ها سیستم گرمایش گلخانه می بشد . استفاده ازسوخت های فسیلی  می توان کشاورزی کرده و محصول به عمل آورد.

سیستم گرمایشی سنتی کار مشکلی می باشد  همچنین ایجاد دمای پایدار در گلخانه به وسیله ,در سیستم گرمایش گلخانه ها هزینه زیادی در بر دارد 

وه بر کاهش . به همین دلیل بسیاری به استفاده از انرژی زمین گرمایی روی آوره اند. استفاده از انرژی زمین گرمایی در سیستم گرمایش گلخانه ای عال

همچنین از آلودگی های زیست محیطی که به خاطر  ,ددادن هزینه های استفاده از سوخت های فسیلی دمای پایداری رانیز در گلخانه ایجاد می کن

 .استفاده از این سوخت ها ایجاد میشود جلوگیری می کند

 

 )منبع،نگارنده(گلخانه ( :7-1شکل )

 

 

 

 

 (ذوب برف و پیشگیری از یخبندان 3
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سیستم ذوب برف زمین گرمایی متشکل از لوله هایی است که به صورت شبکه ای در معابر و نقاط حادثه خیز جاده ها و پل ها جا سازی 

به داخل لوله ها می فرستند تا برف ها را ذوب کند. زدودن یا ذوب کردن برف  ,شده اند. در این شبکه سیالی را که با انرژی زمین گرمایی گرم می شود 

بزرگراه ها و پل ها در زمستان یکی از موضوعات اساسی در طرح افزایش است. نمک )کلرید سدیم ( با آب و یخ ترکیب  ,یخ انباشته برباند فرودگاه  و

واهد بود. درجه سانتیگراد کمتر باشد استفاده از نمک بی فایده خ 3البته در مواردی که دمای سطح از منفی  شده و دمای ذوب آن رال کاهش می دهد.

واکنش خوردگی نمک  با فوالد های تقویت کننده پل و حتی سازه های فوالدی پل ) در دراز مدت ( است از طرف دیگر  ,عیب استفاده از نمک 

استفاده یعنی   ,به محیط زیست و پوشش گیاهی و جریان های آب آسیب می رساند. روش دیگر مبلرزه با برف  ,استفاده از مواد شیمیایی نظیر نمک 

ممکن است به سطوح آسیب رسانده و هزینه های گزافی را برای تعمیر آنها تحمیل کند. در حال حاضر استفاده از برف روب  ,از ماشین آالت برف روب 

ته و خسارت وارده ها تنها راه مبارزه بابرف در شرایط بحرانی است. با توحه به این نکات در نظر گرفتن سیستم ذوب برفی که هزینه های کمتری داش

 .ضروری به نظر می رسد ,بر جاده ها و پل ها را کم کند 

 

 (  نمایی از روش ذوب برف و پیشگیری از یخبندان معابر توسط انرژی زمین گرمایی،)منبع،نگارنده(8 -1شکل)

 

 (پمپ حرارتی 1

برای تبدیل به انرژی الکتریکی دارای توجیه اقتصادی  ,درجه سانتی گراد است 062به طور کلی مخازن زمین گرمایی که دمای آنه کمتر از 

نیست . لذا این گونه مخازن زمین گرمایی  جهت بهره گیری مستقیم از انرژی حرارتی و تامین سرمایش و گرمایش ساختمان ها در فصول مختلف 

درصد  52تا  32مصرف برق آنها بسته به نوع سیستم از با این تفاوت که  ;استفاده می شود. عملکرد پمپ های حرارتی همانند کولر های گازی است 

 کمتر از کولزر های گازی و سایر سیستم های سرمایشی و گرمایشی رایج است.
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 :پمپ حرارتی،)منبع،نگارنده((11-1شکل )

 
 

 (گرمایش منازل 6

این آب های گرم را می توان  به مناطق مسکونی منتقل کرد و مانند سیستم  ,به کمک لوله کشی و انتقال آب های گرمی که از زمین بیرون می آیند 

آب های گرم زمینی باید حرارتی  ,های شوفاژ موجود در منازل از حرارت این آب های گرم جهت گرم کردن محیط استفاده نمود. برای گرمایش منازل 

درجه را  022درصد انرژی گرمایی قابل استحصال نیز دمای کمتر از  16گفته شد  درجه سانتیگراد داشته باشند . همانطور که 022الی  62در حدود 

 622درصد از گاز طبیعی مصرفی کشور ) که به طور متوسط  52دارد واین موضوع اهمیت استفاده از این سیستم را پررنگ تر می کند. و وقتی بدانیم 

 .صاص می یابد اهمیت این امر بیشر می شودمیلیون متر مکعب در روز می باشد( به گرمایش ساختمان اخت

 

 ویژگی آبهای گرم و انرژی زمین گرمایی تخت سلیمان
 

منطقه تخت سلیمان تکاب با وجود چشمه های آب گرم پتانسیل باالی منابع زمین گرمایی را در خودا نشان می دهد. وجود این چشمه ها 

که این فعالیتها تحت تاثیر زمین لرزه ها بوده ولرزه ها نیز باعث افزایش دما ودبی چشمه ها  نشانگر آخرین فعالیتهای ماگماتیسم در منطقه می باشد
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در آبهای عمقی بوده وبا نزدیک شدن به سطح بعلت مخلوط شدن با آبهای سطحی و  ,بوده. حداکثر درجه دما  co0می گردد . این چشمه ها غنی از 

ودر عمقهای زیاد  C˚ 32دمای این آبها کاهش می یابد. دمای این چشمه ها در سطح حدودا  ,,co0همچنین به دلیل خروج گازهای محلول مخصوصا 

C ˚062 .)میرسد )همان 

میلی گرم بر لیتر می باشد. مقدار دی اکسید کربن در منشا آبهای گرم بیشتر است . مقادیر  02مقدار سیلیس آبهای مذکور در حدود  

بصورت عناصر اصلی و جزیی در سالهای مختلف متغیر بوده این تغییرات تاثیر فعالیتهای ماگمایی و زمین لرزه می باشد. گازهای نامبرده به ندرت 

آبها دارد . مقدار اکسیژن در آبهای  PHدر یک منبع زمین گرمایی یافت می شوند. گاز های محلول اثر مستقیم یر روی اسیدیته و کاهش  همزمان

ناحیه منطقه بسیار ناچیز می باشد که باز نشانگر عمیق بودن منشا گازها می باشد . بنابراین پدیده رسوب گذاری پوسته ای در تاسیسات گرمایشی 

دهد. در نتیجه سیستم سلیمان پیش بینی می گردد که مشکالت موجود در تاسیسات آب گرم تخت سلیمان صحت این پیش بینی را نشان می تخت

 (.0331گرمایشی غیر مستقیم به عنوان سیستم مناسب برای گرمایش ساختمانی در این منطقه پیشنهاد می گردد)آب و فاضالب منطقه,

 

 ی با انرژی زمین گرمایی در تخت سلیمانشرح اجرای سیستم گرمایش

 

 اجزا و تجهیزات تشکیل دهنده یک سیستم گرمایشی منطقه ای زمین گرمایی عبارتند از)همان(:

( ارایه شده است . جدول زیر مختصر اطالعاتی در مورد چاه های 0 -0چاه تولید : شرح مفصل حفاری چاه های عمیق آب در جدول )

 لیمان را نشاند می دهد.حفاری شده منطقه تخت س

 مختلف،)منبع،نگارنده( اعماق( دمای آب و دبی در 1 -1جدول )

 عنوان ردیف

 (mm)قطر چاه   (lit/s)دبی   (c˚)دما  (mm)عمق  0

0 2 – 02 - - 063 

3 02 – 52 36 6 030 

1 52 – 002 15 06 000 

6 002 – 062 62 52 33 

متر  622-522حفاری هم دبی هم دماافزایش می یابد .به نظر می رسدبا انتخاب عمق حفاری در حدودمشاهده می شود که با افزایش عمق 

 درجه سانتی گراد دست یافت. 32بتوان به دمای مطلوب در حدود

وری است فیلتر: باتوجه به زمین شناسی منطقه و آزمایشهای شیمیایی آبهای گرم موجود در آن استفاده از سیستم فیلتراسیون در چاه ضر

میکرو متر )حالت ایده ال( باید از فیلتر استفاده شود ولی جهت کاهش هزینه و راحتی کار بهتر است از فیلتر برای  0.فیلتراصوال برای ذرات بزرگتر از 

 تعویض فیلتر نمود.میکرو متر استفاده گردد. ضمنا چاه )تولید( طوری باید طراحی شود که بتوان در صورت نیاز اقدام به  6ذرات بزرگتر از 
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با تجهیزات ایمنی : در ناحیه سبالن فعالیتهای تکتونیکی ولرزه زا شدید بوده و فعالیتهای ولکانیکی نیز درکنار آن وجود دارد.بنابراین و 

زسازی چاه که سیستم توجه به مطالب قبلی استفاده از تجهیزات ایمنی در دهانه چاه ضروری به نظر میرسد. همچنین در مواردی همچون تعمیر و با

 .باید از مدار خارج شود  این قسمت می تواند بعنوان شیر کنترل نیز عمل کند

به دلیل وضعیت زمین ساخت منطقه اکثر چاه های حفر شده از نوع آرتزین)فشار طبیعی آب( بوده وبه نظر می رسد تا  ایستگاه پمپاژ:

ر استفاده حدودی می تواند فشار مورد نیاز برای  خطوط انتقال را تامین کند در صورتیکه فشار چاه کافی نباشد از یک ایستگاه پمپاژ تقویتی در مسی

 گاه بصورت استند بای عمل می کند.می شود . این ایست

سیستم گرمایشی غیر مستقیم  منطقه تخت سلیماندر بخش قبل نتیجه گیری شد که برای گرمایش )زمین گرمایی( در :  حرارتی مبدل 

ان باعث مناسب است.شاخص این سیستم همان مبدل حرارتی است. بدیهی است که ورود مستقیم سیال زمین گرمایی به تاسیسات داخل ساختم

حرارتی صفحه ای  "رسوب گذاری شدید در آنها شده ودر مدت کوتاهی همه تجهیزات )مخصوصا رادیاتور ها و کویلها( را از کار خواهد انداخت . مبدل 

 .این نوع سیستمها پیشنهاد می شودترین نوع مبدل ها برای  بعنوان مناسب "

 و    H0S ی گرم منطقه تخت سلیمان محتوی مقادیر باالیی گازهای محلول همانندهمانطور که قبال نیز گفته شد آبها جدا کننده گاز:

Co0 ست . و می باشند.  برای جلوگیری از ورود این گازها به اتمسفر که می تواند آلودگی شدید ایجاد نماید استفاده از این وسیله در سیستم ضروری ا

ده ودمای باالی آبهای مذکور بیشتر ناشی از وجود این گازهاست. بنابراین جایگاه تعیین شده برای همچنین با توجه به اینکه  منشا این گازها ماگما بو

 این وسیله در مدار منطقی تر به نظر میرسد. 

در کویلها و رادیاتور: از رادیاتورها در طراحی ارائه شده برای گرمایش فضای اتاقها و از کویلها جهت گرم کردن آب مورد نیاز جهت مصرف 

 آشپزخانه وحمام ودستشویی استفاده شده است
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