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RADYANT ISITMA SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ 
 
 

C. Ziya Tiryaki 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Isıtma sistemlerindeki tüm  gelişmeler günümüzde tasarruf kelimesinde odaklanmıştır. Enerjinin her 
zerresi kayıp olmadan kullanıcının konforuna en ucuz şekilde sunmak için yeni teknolojiler üretilmekte 
veya geliştirilmektedir. Bunlardan biri de ışıma ile yapılan ısıtmadır.  
 
Yüksek ve büyük hacimli mekanlarda konveksiyon ile yapılan ısıtmanın etkisiz kalması veya yüksek 
enerji maliyetlerine neden olması, ışıma ısıtma sistemleri teknolojileri gelişmesini  ve  yaygın olarak  
kullanımını sağlamıştır. 
 
Işıma (radyant) ısıtma güneş doğası ile aynı fenomene sahiptir. Enerji merkezinden ışınım şekliyle 
çıktıktan sonra düştüğü yüzeyi (Çalışanları veya bina tabanını) ısıtır. Böylece –konveksiyonlu 
ısıtmanın aksine- yüksek binaların tabanı ve çalışanları ısınırken tavan veya çatı bölümü gereksiz yere 
ısınmaz. Uygun cihaz kullanımıyla konforla birlikte %80 tassaruf sağladığı yapılan ölçümlerle tespit 
edilmiştir.[1.1] 
 
Uygun cihazın seçimi ve projelendirilebilmesi için temel kavramların yanı sıra sistem parametrelerinin 
bilinmesi gerekmektedir.  
 
ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan ışıma ısıtma sisteminin fiziksel temel fenomenleri,  cihaz seçim 
ve montaj kriterleri gibi projelendirilme de izlenecek yolu, tesisatçı, projeci mühendislerin yanısıra 
fabrikaların ısı veya planlama mühendislerine gösterebileceği nitelikte konuyla ilgili temel olabilecek 
özet bilgiler sunulmuştur. 
 
 
 
 
1. IŞIMA ISITMA SİSTEMLERİ 
 
1.1. Işıma Isıma  Sistemlerinin Sınıflandırılması 
 
Işıma ısıtma sistemleri genelde yapı ve yanma sistemlerine göre " açık radyant" ve "kapalı radyant 
veya siyah ısıtıcı" diye ikiye ayrılmasına karşın ülkemizde "radyant ısıtıcı" olarak bilinmektedir. İngiliz 
literatüründen dilimize geçen bu kelime ( radiant=parlak ışık )  sadece açık radyant sistemleri için 
doğrudur.  
 
1.1.1. Açık Radyant 
 
Hava gaz karışımının atmosferik ortamda bir bek üzerinde yanması ve açık parlak alevin görünmesi 
nedeniyle "açık radyant"  denilmektedir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere alev açık ortamda atmosferik 
brülörle gerçekleşmededir. 
 
Gaz cihaza yaklaştığında venturi prensibi ile havayı emer. Hava gaz karışımı seramik yüzeyde yanar 
ve yüzey sıcaklığını 900°C yükseltir. Kızaran seramik radyasyon (ışınım) yaymaya başlar. Alevin 
oluştuğu seramik yüzeydeki deliklerin birim cm2 deki sayısı alev oluşumunun ve yanma veriminin 
kriteridir. Bu sayı ile birlikte verim de artar. (Resim 1.1.1.1) 
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Yanma gazları yanma şeklinden ötürü fazla zararlı değildir. EN 13410.2001 normuna göre bu 
cihazların konduğu mahallerde cihazın altına bir temiz hava ve cihazın üstüne de bir baca gazı tahliye 
menfezleri açılmalıdır. Menfez kesitleri sistemin tabii veya cebri havalandırmalı oluşuna ve her KW için 
10 m3/h hava sirkülasyonuna uygun olacak şekilde hesaplanmalıdır. 
 

Çelik muhafaza
Yanma odasır

Bacagazı birikimi

Yakıt-Hava karışımı

 

Yanma odası
Seramik-plaka (100°C)
karışım geçişi

Yanma

Seramik-Plaka (ca. 900°C)

Kızıl ötesı ışıma

 
 

Resim 1.1.1.1. Açık radyanın yapısı 
 
Açık  radyant cihazları kendi içinde üç evre geçirmiştir. Sadece alevin oluştuğu brülör ve onu 
çevreleyen reflektör sacdan oluşan basit tipli radyantların verimi %45-50 dır. Verimi artırmak için alevin 
oluştuğu yüzeye ince çelik  borular konarak kapalı radyatlar da olduğu gibi malzemenin ışıma 
özelliğinden de faydalanılarak- verim artışı (%55-58) sağlanır. Bu özelliğinden dolayı kombine radyant 
olarak isimlendirilmiştir. Bu sistemin üzerine ısının yukarıya doğru kaçışını önleyen ve her istenilen 
açıda ışıma yapabilen izolasyonlu konverter tipler yapılmıştır. Bunlar açık radyant içinde verimi en 
yüksek -%65- 73 - olan cihazlardır. [2.1] 
 

- 
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Kullanım alanları genelde açık veya yarı açık örneğin stadyumlar gibi mekanlar olan bu cihazlar kapalı 
ortamda kullanıldığında yukarıda belirtildiği gibi havalandırma yapılmalıdır. Kurutma proseslerinde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak her prosesin kendine özgü parametreleri ve hesap yöntemi 
olduğu için bu makalede değinilmeyecektir.  
 
Cihazların montajı , ısı hesapları ve konacağı yerlerde aranan özellikler kapalı radyant bölümünde 
bahsedilmiştir. 
 
1.1.2. Kapalı Radyant "Siyah Isıtıcı" 
 
Hava gaz karışımı fanlı bir brülörle siyah renkli ışıma borularının içinde yanar. Alevin ince ve uzun 
olması için brülör özel dizayn edilmiş ve vakum altında çalışmaktadır. Alevi açık radyantlarda olduğu 
gibi dışarıdan görmek mümkün olmadığından "kapalı radyant" veya brülörün verdiği ısıyı absorbe edip 
emisyonla ışımaya döndüren siyah ışınım borularına atfen "siyah ısıtıcı" denilmektedir.  
 
Lineer tip olarak ilk uygulamaya giren kapalı radyant sistemleri homojen ısıtma, tassaruf ve verimi 
artırmak için yapılan geliştirmelerde u-tip , en son olarak da izolasyonlu ve re sirkülasyon brülörlü U-
tipler geliştirilmiştir.  
 

Radyant
Resirkülasyonlu 

tip

Radyant

U-Tip
Radyant

L-Tip

Fanlı  Radyant Sistemler
DIN EN 416

Brülör

Reflektor
Emiş fanı

Işıma borusu Brülör

Reflektor
Emiş fanı

Işıma borusu

Fan cihaz çıkışında 
emiştedir. Tek borulu 
uzunlamasına sistemdir.

Reflektor

Brülör

U-parçası

Basma/emme fanı

Reflektor

Brülör

U-parçası

Basma/emme fanı

Borular U- Parçası ile geri 
dönmüştür. Fan emiştedir.

U Tipli boru düzeni vardır. Fan hem 
basma hemde emme görevini 

yapmaktadır.Emisiyon değerlerinin 
düşük, verimin yüksek olaması için 

baca gazların bir kısmı yanma 
odasına tekrar verilerek resirküle 

dilmektedir.

 
 
Lineer tip kapalı radyant sistemlerinde ışınım borularının üzerinde alüminyum reflektörler vardır. Fanlı 
brülörün dışında atık gazların tahliyesi için cihaz ucunda bir fan daha bulunur. Fanın konuş yerine, 
birkaç cihazın atık gazlarının bir bacada toplanması şekline göre D-tipi, E-tipi,F-tipi ve H-tipi diye 
sınıflanırlar. 
 
Birkaç lineer veya U-tipli cihazın tek bir baca gazı kollektöründe toplanması durumunda baca sistemi 
DIN4705 göre hesaplanmalıdır. Baca çekişi brülörlerin yanmasını etkilemeyecek ve hiçbir yerde 
yoğuşma yapmayacak şekilde sıcaklık, basınç, baça çapları, uzunluk, kapasite, fan kapasitesi, gibi 
parametreler bir simülasyon programında yapılmalıdır. 
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Resirkülasyonlu İzolasyonlu, Radyant Cihazları 
 
Kapalı radyant cihazlarında lineer tip den daha homojen ısıtan U-tipine doğru gelişmiştir. Işınım 
borularının üzerindeki reflektör malzemesi ısınarak çatıya  doğru konveksiyon  ısı kaçışına, -yapılan 
ölçümlere göre enerjinin %50 kayıp olmasına-, neden olmaktadır. [2.5 ] 
 
Resim 1.1.2.1 de en son geliştirilen U-tipi bir cihazın kesiti görülmektedir. Işınım boruları üzerindeki 
reflektörün kalın bir izolasyonla çevrildiği ve izolasyonun dışında istenilen renge boyanabilen ikinci bir 
gövdenin olduğu görülmektedir. Bu konstrüksiyonla birlikte resim 1.1.2.2 de görülen re sirkülasyonlu , 
çift veya modülasyonlu brülör ve ısı geri kazanımlı baca sistemiyle konvensiyonel sistemlere %80, 
diğer tür radyantlara göre de %50 yakın tassaruf yaptığı tespit edilmiştir. [2.3 ]   
 

 
 

Resim 1.1.2.1. İzolasyonlu cihazın gövde kesidi 
 

 
Resim 1.1.2.2. Resikülasyon sistemi 

 

Baca gazları içinde yanmamış gazların tekrar brülör yanma hücresine gönderilerek yakılmasına 
resirkülasyon denilmektedir. Böylece tam yanma sağlanarak verim artarken  baca gazı emisyon 
değerleri de minimuma inmektedir. 
 

Lineer ve U tipi cihazların verimi %45-65 arasındadır. İzolasyonlu ve re sirkülasyonlu sitemlerde verim 
%93-95 dır. 
 

Cihaz uzunlukları 3m den 90 m kadar 3 ün katları olabilmekte kapasite değerleri de 20 kw den 300 kw 
kadar tek brülörle sağlanabilmektedir. (Resim 1.1.2.3) 
 

24 kw den 150 kw kadar ring sitemi kurulabilmektedir. (Resim 1.1.2.4) 
 

 
Resim 1.1.2.3. U-tipi izolasyonlu resirkülasyonlu radyant 

 
Resim 1.1.2.4. 24...150 kW ring sistem 
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1.2. Kapalı Radyant Cihazların Özelliklerini Belirleyen Parametreler 
 
Radyatörlü veya sıcak hava apareyli ısıtmada konveksiyonla ısı transferi olur. Ortam havası ısınır, 
ısınan hava yoğunluk kaybedeceğinden yükselir ve tavan altında birikir. Bu şekilde ısınan hava 
tavandan tabana doğru inmeye başlar. Bina yüksekliği 3m yi geçtiğinde ve yüksekliğin daha da artığı 
durumlarda, özelikle fabrika binalarında, hangarlarda, yüksekliği 15 m yi bulan spor salonlarında vs. 
ısıtma etkinliğini kaybeder ve maliyeti  artar. Isının çatı altına gidip kaybolması değil de insanların 
bulunduğu tabandan 2 m yüksekliğe kadar yoğunlaşması istenir. 
 
Güneş ışınları binlerce km uzaklıktan gelerek uzay boşluğunda enerjilerini hiç kaybetmeden geçerler 
ve düştükleri yer yüzünü ısıtırlar. Aynı prensiple çalışan radyant cihazındaki ışınım boruları brülörün 
yanmasından aldıkları iç enerjiyi absorbe ederler ve ışınım (elektromanyetik dalga) yayarlar. Işınımlar 
düştükleri taban yüzeyi veya insanları ısıtırlar. Isıtma yoğunluğu tabanda oluşmaktadır. [2.1] 
 
Işınımla (foton tanecikleriyle) primer (resim 1.2.3 /2) ve sekunder (resim 1.2.3 /3 ) olmak üzere iki kat 
ısıtma sağlanır. Işımayla gelen foton tanecikleri enerjilerini ilk olarak (primer) düştükleri yüzeye, 
örneğin insan vücuduna, tabana, makinalara vs nüfus ederek (absorbe olarak ) onları ısıtırlar. 
 
Isınan cisimler sekonder olarak ısı yayarlar. Taban absorbe ettiği foton enerjileri ile sıcaklığı yükselir 
ve yerden ısıtma da olduğu gibi ısı yaymaya başlar. Yayılan ısı tabandaki havayı  ısıtarak ortam 
sıcaklığını artırır. Sekonder ısıtma primer ısıtmanın -ışının ısıtması- tersine konveksiyonla yapılan bir 
ısıtmadır. Ancak ısı yoğunluğu radyatörlü veya apareyli sistemde olduğu gibi tavanda değil tabandadır. 
 
Isıtmanın verimli olabilmesi için cihaza giren enerjinin ışınıma dönüşmesi minimum kayıpla olmalıdır. 
Enerji bilançosu, İşletim sıcaklığı, dalga boyu, ışınım dağılımı diyagramları incelendiğinde cihazların 
verimi ve konstruksiyonlarının nasıl olması gerektiği ve değişik cihazlar arasındaki farkın ne olduğu 
kolayca anlaşılır. 
 

 
Resim 1.2.1. Radyatörlü veya apareyli ısıtma 

 

 
Resim 1.2.2. Radyant ısıtma 

 
Resim 1.2.3. Radyantla ısıtma iki şekilde olur 

 
 
1.2.1. Enerji Bilançosu 
 
Her sistemde olduğu gibi ışınım sistemlerinde  toplam  enerji bilançosu (resim 1.2.1.1) verimlilik ve 
sistem konstruksiyonu hakkında bize detaylı bilgi verir. Yakıt olarak kullanılan gazla sisteme yanarak 
ısıya dönüşen bir enerji (Q) girmektedir. Yanma (ηbrülör yakma =0,80..0,96) ve işletme (ηbrülör işletme )  
verimleri, brülörün tek , çift kademeli veya  modülasyonlu, re sirkülasyonlu olma özelliklerine bağlıdır. 
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QBACA 

Q 

QGÖVD

QKO

SİYO

 
QIŞIMA 
 

Resim 1.2.1.1. Toplam enerji bilançosu 
 
 
Sadece yanma veriminin yüksek olması yeterli değildir. İşletme esnasında sıcaklığa göre brülör 
hareketlerini kısıtlayan, ısıyı kontrol eden; 
 (ηbrülör işletme =0,75) tek kademe, 

 (ηbrülör işletme =0,9) çift kademe, 
(ηbrülör işletme  =1) modulasyon 
 
faktörleri toplam brülör verimini 
 
ηbrülör 
          = 0,65...0,96 verir. 

 =ηbrülör yakma  * ηbrülör işletme  

 
Isının bir bölümü reflektör gövdesinin yaydığı QGövde , diğer bir kısmı de kenarlardan yukarıya 
Qkonveksiyon, ile çatıya doğru giderek kaybolurlar 
 
Baca gazı sıcaklığı ve oluşan su buharı ile dışarı atılan kayıp enerji de QBaca dır. Enerji bilançosun da 
toplam kayıp; 
QKayıp = QGövde + QBaca + Qkonveksiyon dır. 
QIŞIMA =  [Q*ηbrülör  - QKAYIP  ] * ε 

Verim ;  
 

η = QIŞIMA / Q      dır  (1.2.1.1.) 

Burada en önemli faktörlerden biri ε= ışıma verimi (ışınım borularının emisyon veya siyahlık derecesi)  
dır. Pazardaki cihazların ışıma verimleri genelde %45-60dır. Bir firma yaptığı AR-GE çalışmaları 
neticesinde 2001 yılı itibariyle ε= 0,94 olarak elde ederek  patent hakkını aldığını bildirmiştir.[2.5 ] 

Bilindiği gibi ε=siyah ideal cisme ait bir özellikdir ve üzeride topladığı (absorbe ettiği) ısının tümünü 
ışınıma çevirir. Malzeme yüzeyini işleme tekniği ile bu sayı iyileştirilmektedir. 
 
 
Gövde kayıpları 
 
Enerji bilançosunda görüldüğü gibi gövde üzerinden çatı altına doğru ısı kaçışı cihaz verimini çok 
büyük ölçüde etkilemektedir. 
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Resim 1.2.1.2. a da izolasyonlu gövde de ısı kaybının olmadığı, resim 1.2.1.2 b de ısının büyük bir 
bölümünün kayıp olduğu termografik fotoğraflarda görülmektedir.  
 
Resim 1.2.1.3 a/b de cihaz kesitleri görülmektedir. 
 

 
 

Resim 1.2.1.2.a İzolasyonlu Radyant cihazında ısı kaçışının olmadığını gösteren termografik reisimi 
 

 
 

Resim 1.2.1.2.b İzolasyonsuz Radyant cihazında ısı kaçışının termografik resmi 
 

 
Resim 1.2.1.3.a İzolasyonlu gövde 

 
Resim 1.2.1.3.b İzolasyonsuz gövde 

 
Baca Kayıpları 
 
Yanan gazlar çıkış sıcaklıkları ile orantılı olarak enerji kaybına neden olurlar. %15 civarında olan bu 
kaybın, yeni baca sistemleri ile - dışardan emdiği temiz havayı baca gazları ile ısıtarak - % 7-12 sinin 
geri kazanımı sağlanmaktadır.  
 
Ortam havasını yakan cihazlar yakılan kadar dışardan soğuk hava geleceğinden ek bir enerji kaybına 
neden olurlar. 

 
Resim 1.2.1.4. Isı geri kazanımlı baca 



  _________________________________________  53 _______
 

 

V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

1.2.2. Sıcaklık ve Dalga Boyu 
 
Resim 1.2.2.1 de görünür ışık λ =0,7 μm  den başlayan radyant ısıtma cihazlarının sıcaklığa bağlı 
dalga boyları ve ışıma yoğunluğu görülmektedir.[2.3] 
 
Dalga boyunun büyüklüğü tamamen sıcaklığın bir fonksiyonudur. Işıma borusunun yüzey sıcaklığı 
700-900 C de λ =1,2-2 μm,  300 C de λ= 4 - 5 μm dir. Dalga boyunun uzun olması - güneş ışımasında 
olduğu gibi- ışınım daha uzaklara gitmesini sağlamakta ve ısıtma daha konforlu rahatsız etmeyen 
nitelikte olmaktadır. Dalga boyu küçüldükçe -yüksek sıcaklıklı ışınım borularında- ışıma yoğunluğu 
artmakta , konfor azalmakta ışıma mesafesi de azalmaktadır. 
 
Resim 1.2.2.2 : Cam λ=2 μm kadar ışımayı geçirir ama bunun üzerindeki dalga boylarına bir duvar gibi 
davranır ve geçirmez. Pencereler veya duvarları cam olan yapılarda uygun cihaz kullanıldığında 
ışımayla  ısı kaçışı olmaz. 

 
Resim 1.2.2.1. Sıcaklığa bağlı olarak cihazların dalga boyları 
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Resim 1.2.2.2. Camın ışımanın dalga boyuna göre geçirgenliği 

 
1.2.3. Cihaz Uzunluğu 
 
Isının verimli üretilmesi kadar tüm alan boyunca homojen dağıtılması da önemlidir. Cihazın 120 
derecelik açıyla gördüğü alana örtülen kısım denir. Projelendirmede  hesaplanan ısı kapasitesinden  
önce cihazın alanı örtmesine bakılır. Kapasite uygun olsa bile örtme faktörü  iyi değilse  homojen ve 
verimli ısıtma sağlanamaz. Öncelikle örtme faktörü iyileştirilmelidir. 
 
Resim 1.2.2.1 de 80 kW 33 m uzunlukta tek bir cihazla ısıtma yapıldığında homojen ve verimli bir ısı 
dağılımı alınırken, resim 1.2.2.2 de aynı işi 20 kW lık dört cihaz yapmakta ve ısı dağılımında 
istenmeyen soğuk ve sıcak bölgeler oluşmaktadır. Cihaz ne kadar uzun olursa örtme faktörü, homojen 
ısıtma, verim o kadar iyi olur. 
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Resim 1.2.2.1. 80 kw lik tek cihazla ısıtma 

 
Resim 1.2.2.2. 20 kw lik dört cihazla ısıtma 

 
 
Cihaz uzunluğunun yanı sıra ışıma borularının başı ve sonu arasında ışıma yoğunluğu farkı 
olmamalıdır. Tüm yüzey aynı sıcaklıkta olmalıdır. Resim 1.2.2.3.’de 9 m ile 36 m uzunluğunda iki cihaz 
mukayese edilmiştir. Cihaz boyu (9 m) küçük olmasına rağmen brülör tarafı ile cihaz sonu arasında 
600-200 kW gibi ışıma yoğunluğu farkı vardır. Bu şu demektir brülörün altında duran biri sıcaktan 
kavrulurken cihazın ucundaki diğeri soğuktan titreyecektir. 36 m’lik cihaz başı ve sonu arasında aynı 
ışıma yoğunluğuna sahiptir ve her noktada homojen ışıma yapmaktadır. Bu özellik cihazın 
uzunluğundan değil ışınım borularının içine konan özel izolatörler sayesinde olmaktadır. 
 

 
Resim 1.2.2.3. Işıma yoğunluğunun cihaz boyuna gore dağılımı 

 
 
Radyant Isıtmanın Ekonomikliği 
 
Gelişmiş ülkelerde Radyantla yapılan ısıtmanın yüksek ve büyük hacimli binalarda alternatifsiz 
olmasının nedeni enerji tassarufudur. İlk yatırım maliyeti merkezi sisteme yakın olmasına karşın %80 
lere varan yakıt tassarufu, homojen ve sorunsuz ısıtması onu vazgeçilmez kılmaktadır. [1.1], [2.4] 
 
"GASWAERME International" da yayınlanan ve 5 sene boyunca kullanıcı fabrikanın kendi 
mühendisleri -H.G Bruchmann ve J. Hausschild - nin yaptığı gerçek ölçümlere dayanan 
değerlendirmenin özeti bu konuda her şeyi söylemektedir. Firma Erfurt GmbH 1992 yılından 
başlayarak merkezi sistemle ısınan fabrikasının bir bölümünü radyant ısıtmaya dönüştürür. (Resim 
2.3.1) Ve her sene kullandıkları yakıt miktarını ölçerler. 1997 de bütün fabrika bölümleri radyantla 
ısıtmaya geçtiğinde, 1992 yılında %100 olan enerji girdilerinin 1997 itibari ile  %25 e düştüğünü tespit 
ederler. Böylece tassaruf edilen enerji %75 gibi oldukça büyük bir rakamdır. (Resim 1.3.2.) 
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Resim 1.3.1. Radyat cihazların Fabrika bolümlerine yerleşim planı 
 

 
 

Resim 1.3.2. % olarak yıllara Göre enerji girdisinin azalışı 
 
 
SONUÇ 
 
Yüksek yapıların, fabrika bölümlerinin, hangarların spor salonlarının konveksiyonlu ısı tranferi -
radyatör , hava apareyi vs.- ile ısıtılmasında ortaya çıkan; 
 
• Isının çatı altına yükselişi, 
• Isıtmaya  çok önceden başlanması, 
• Isınmanın uzun süre istemesi, 
• Homojen ısınamamak yüzünden iş verimim kaybolması, 
• Lokal ısıtma yapılamaması, 
• Hava sirkülasyonun çok olduğu örneğin kaynak atölyeleri yerlerde ısıtma malıyetinin çok yüksek 

olması, -çünkü ısınan hava sirkülasyonla dışarı atılıyor- 
 
gibi sorunların giderilmesinde radyant ısıtma sistemleri hedefe yönelik ısıtma yapabilmeleri nedeniyle 
kesin çözümdürler. Bu ve buna benzer tüm dezavantajları ortadan kaldırdıkları gibi %80 varan yakıt 
tassarufu sağlarlar. Yalnız burada en önemli konu - diğer ısı sistemlerinde olduğu gibi - her cihaz aynı 
kefeye konulmamalı ve doğru seçim yapılmalıdır. Ancak o zaman 100 birim yerine 20 birim enerjiyle 
ısıtmamızı sağlayabiliriz. 
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İş yeri sahiplerinin, mühendislerin, mimarların ve konuyla ilgili tüm kişilerin cihazları seçebilme ve 
değerlendirebilmeleri için ışın teorisi ve bilimsel seçim parametrelerini bilmeleri gerekir. İngiliz ve 
Alman literatüründen toplayarak  özetle  sunulan bu  makale bu konuda yardımcı olacaktır.  
 
Yaşantımızdaki her şeyın - ayakkabının, gömleğin, bilgisayarın , kalemin, kağıdın vs.- ana maddesi 
enerjidir. Onsuz hiçbir şey olmaz. Ama o bitmek üzere. Fosil yakıtların ömrü 30- 40 sene olarak 
hesaplanıyor. Ya sonrası yaşantımızdan alışkanlıklarımızdan vazgeçebilecekmiyiz. 
 
Alternanif olarak gösterilen füsyon enerjisinin yaşama geçmesi için de bilim adamlarınca 30- 40 
senelık süre isteniyor . O zaman enerji tassarufunda sadece kesemiz için değil, ülke ekonomisi için, 
dünya insanlığı için, ekolojik dengeyi bozmamak için enerjiyi minimumda kullanmalıyız ve teşfik 
etmeliyiz. 
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