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Kompanzasyon Kondansatörlerinin Bakımı | 

 

Güç faktörünü düzenleme işlemi olan kompanzasyondan yüksek verim elde edebilmek için 

kondansatörlerin bakımı çok büyük bir önem taşımaktadır. Sistem arızalarını minimum seviyeye 

indirmek için yapılan kondansatör bakımının detaylarını yazımızda bulabilirsiniz. 

 

 

 
 

 
Kompanzasyon sistemlerinde en sık karşılaşılan arızalar kondansatörlerin kapasite kaybına 

uğramasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle kompanzasyon sistemlerinde kondansatör bakımı çok 

büyük önem taşımaktadır. 

  

Normal şartlar altında kondansatörler uzun yıllar arızasız olarak çalışabilir. Ancak harmonik 

akımları, yetersiz havalandırma ve soğutma sonucu yükselen ortam sıcaklığı gibi olumsuz koşullar 

nedeniyle kondansatörler ve ilgili ekipmanlar arızalanabilmektedir. Bu arızalar enerji maliyetlerini 

arttırdığı gibi yangın ve patlama tehlikesine de yol açabilir. Bu nedenle kompanzasyon 

kondansatörlerinin düzgün ve hatasız çalışıp çalışmadığından emin olmak gerekir. Bundan emin 

olmanın tek yolu ise düzenli olarak bakım faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Koruyucu bakımın yılda iki 

kez yapılması önerilmektedir. 
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Şekil 1: Kondansatör patlamış ve tepe kısmında açılma gerçekleşmiş.  

Kondansatörler devreden ayrılmış olsalar bile ölümcül olabilecek bir potansiyel gerilimi uzun süre 

üzerlerinde tutabilirler. Bu nedenle kondansatörler üzerinde bakım ve onarım çalışması yapılacağı 

zaman çok dikkatli olunmalıdır. Bakım işlemi gerçekleştirilirken, kondansatörler bir deşarj ünitesi ile 

beraber kullanılmalıdır. 

 

Şekil 2: Kondansatör grubuna ait koruma sigortaları ve deşarj ünite bölümü 

 

Bakım sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer eleman ise akım transformatörüdür. 

Normalde akım transformatörü, kondansatör bankında değil panoda yer alır. Ancak kondansatör 

bankı devreden çıkarılsa bile akım transformatörünün bağlı olduğu kabloda tehlikeli bir gerilim 

endüklenmiş olabilir. Eğer akım transformatörü devresi uçlarında bir yük bağlıyken açılırsa, uçlar 

arasında tehlikeli seviyede bir gerilim oluşabilir. 

 

 

http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/akim-transformatorleri-nasil-calisir/11837#ad-image-0
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Görsel Denetim ve Temizlik 

 
Bakım faaliyetine, sistemi göz ile kontrol ederek başlanır. Isınmış, kararmış veya rengi 

bozulmuş komponentler, şişmiş veya sızıntı yapmış kondansatörler veya nemli ortam arıza oluşması 

için elverili koşullardır. Toz ve kire karşı temizlik, vakumlu süpürgeler ile yapılmalı, hava üflemesi ile 

temizlik yapılmamalıdır. Pnömatik tesisata bağlı basınçlı hava tabancası ile temizlik yapılırsa basınçlı 

havanın içindeki yağ buharı ve diğer partiküller ekipman bağlantılarında korozyona ve kaçak 

iletkenliğe neden olabilir. Temizlik ve bakım sonrasında kondansatör bankını tekrar 

enerjilendirmeden önce faz-faz ve faz-nötr bağlantı noktalarına ait yalıtım ekipmanları gözden 

geçirilmelidir. 

 

 

Şekil 3: Kondansatörlerin öncelikle görsel bakımı gerçekleştirilmelidir. Renk bozulmasına 

uğramış, sızıntı yapmış, fazla ısınmış kondansatörler arızaya neden olabilmektedir. 

Görsel denetim ve temizlik işleminnden sonra daha ayrıntılı bir bakım için termal kamera ile izleme 

yapılmalı ve gerekli ölçümler gerçekleştirilmelidir. 

Termal Kamera İle Kontrol ve Bakım 

 
Kondansatörleri kontrol etmek için kullanılan en güvenili araç termal kameradır. Kondansatör 

bankı, termal kamera ile test edilmeden 1 saat önce enerjilendirilmelidir. Testte, bağlantı noktaları ve 

soğutma ekipmanlarının düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Sistemdeki güce göre 

bağlantı kabloları ve bağlantı noktalarındaki gevşeklikler incelenmelidir. Birbirine iyi temas etmemiş 

gevşek bağlantılarda, direnç yüksek olacağı için bu bağlantılarda sıcaklık artışı olur. Termal kamera ile 

bu gevşek bağlantı noktası tespit edilir. 

Kondansatör bankının tamamı ile birlikte kondansatörler ayrı ayrı da termal-kamera ile 

kontrol edilmeli ve kondansatörler arası sıcaklık farkının yüksek olmamasına dikkat edilmelidir. Şekil 

2'deki kondansatörlerin bir tanesi arızalıdır ancak dış yapılarında herhangi bir arıza belirtisi yoktur. 

Arızalı kondansatör ancak termal kamera ile belirlenebilir. 

http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/korozyon-olayi-ve-katodik-koruma-sistemleri/10242#ad-image-0
http://www.elektrikport.com/haber-roportaj/nanoteknoloji-fiber-tuplerle-ustun-elektrik-iletkenligi/6862#ad-image-0
http://www.elektrikport.com/haber-roportaj/nanoteknoloji-fiber-tuplerle-ustun-elektrik-iletkenligi/6862#ad-image-0
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/enerji-kablolari-ve-secim-kriterleri/4205#ad-image-0
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Şekil 1: Termal kamera ile yapılan tesis bakımı. 

 

Test sırasında devrede olmayan bir kondansatör kamerada soğuk olarak gözlenecektir. Ayrıca 

kondansatörlerin üst kısımları, konveksiyon yolu ile daha sıcak gözükebilir. Bu durum arıza ile 

karıştırılmamalıdır. Bu tür durumların dışında tüm bağlantıların da doğru olduğu test edilmiş ise 

gözlenen sıcaklık farkı, arızalı bir durumu işaret eder. 

Akım Ölçümleri 

 
Koruyucu bakım işleminin bir parçası olarak her üç fazdan geçen akım da ölçülmeli ve kayıt 

edilmelidir. Ölçülen akım ile gerçek değer arasında bir çevirme işlemi yapılmalıdır. Örneğin akım 

trafosu 3000/5 A ve ölçülen değer 2 A ise; 

  

(3000/5) x 2 =1200 A 

  

değeri bulunur. Elde edilen değerler kayıt altına alınmalı ve önceki okumalar için karşılatırma 

yapılarak değerlerde normal olmayan farklar ve sapmalar belirlenmelidir. 

Güç Faktörü Ölçümleri 

 
Güç faktörü ölçümü gerilim, akım ve gücün en az 1 saniyelik periyotlarlarda ölçümünü 

gerektirir. Dijital bir multimetre, bu ölçümleri gerçekleştirmek için yeterli performansı gösteremez 

ancak bir güç analizörü bu işlemi gereken zamanda yapabilir. Aylık güç faktörü ortalamasını 

görebilmek için kayıt cihazı kullanılabilir. Böylece tesisin aylık zamanda kullandığı güç parametreleri 

daha sağlıklı olarak gözlenebilir. 

http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/dogru-akim-motorlari-1-elektrikport-akademi/11443#ad-image-0
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/dijital-ve-analog-zaman-saati-nedir/12056#ad-image-0
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Şekil 2: Kompanzasyon kondansatörlerinin akım, gerilim ve kapasitans parametrelerinin ölçümü 

sistem bakımı için büyük önem taşımaktadır. 

Kapasitans Ölçümü 

 
Kondansatör bankının kapasitansını ölçmek için kondansatörlerin enerjisi kesilir ve üretici 

firmanın servis bülteninde belirtilen süre kadar beklenir. Ölçüme başlamadan önce kondansatörlerde 

gerilim olmadığından emin olmak gerekir. Bunun için öncelikle faz-faz ve faz-nötr arası bağlantılar 

ölçülür. Gerilim olmadığından emin olduktan sonra kondansatör kapasitansı, üreticinin belirttiği 

değerlere göre ölçülür ve karşılaştırılır. Kompanzasyon kondansatörleri uzun yıllar hizmet vermek 

üzere üretilirler ancak bunu sağlamak için gerekli bakım prosedürlerinin tam olarak yerine getirilmesi 

gerekmektedir. 

 


