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 KOMPANZASYON nedir? 

  İşletmelerde çalışan elektrikli ekipmanlar (özellikle içinde bobin bulunan motorlar) 

mıknatıslanma için şebekeden endüktif reaktif enerji çekerler. İşletmelerdeki ekipmanların bir 

kısmı da çalışmaları sırasında ortaya çıkan kapasitif reaktif gücü şebekeye geri iletirler. Bu 

durum, ana elektrik şebekesinde kayıplara neden olarak elektrik şebekesinin verimliliğini 

düşürür. Bu amaçla geliştirilen kompanzasyonda temel amaç, şebekeden çekilen ve şebekeye 

iade edilen reaktif gücü mümkün olduğunca azaltmak ve olabildiğince çok temiz bırakılmış aktif 

enerjiyi şebekeye bağlı tüm tüketiciler için hazır bekletecek şekilde şebekeyi desteklemektir. 

Şebekeden çekilecek reaktif güç sınırlandırıldığında, elektrikli ekipmanların ihtiyacı olan 

(manyetik alan oluşumu vs. için) reaktif enerjinin bir şekilde karşılanması gerekmektedir. İşte 

burada devreye yine kompanzasyon sistemleri girmektedir. Kompanzasyon sistemleri sistemin 

ihtiyacı olan endüktif veya kapasitif reaktif enerjiyi üretecek reaktör veya kapasitörlerden 

oluşan sistemlerdir.  

Ayrıca ; Elektrik motorları, trafo vb. cihazların bulunduğu endüktif karekterli 

işletmelerde reaktif güç ihtiyacını karşılamak için güç kondansatörleri kullanılır. Reaktif güç 

kontrol röleleri, kontaktörler veya yarı iletken anahtarlama elemanları vasıtasıyla 

kondansatörleri devreye alıp çıkararak işletmenin reaktif ihtiyacını karşılar ve reaktif değerlerin 

istenilen oranların altında kalmasını sağlar. 

 

 Reaktif Güç Kompanzasyonu 

 

 Kompanzasyon sistemleri sayesinde:  

İşletmeler reaktif ve kapasitif ceza bedeli ödemez. (Kanunen kurulu gücü 9kW - 29,9 kW ’nın 

arasında olan işletmeler, çektikleri aktif enerji miktarının %33’ünü aşan şekilde endüktif reaktif 

enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının %20 ’sini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif 

enerji vermeleri halinde; kurulu gücü 30 kW ve üstünde olan işletmeler ise, çektikleri aktif enerji 

miktarının %20 ’sini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının 

%15 ’ini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim 

bedeli ödemekle yükümlüdür.  
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 Aktif enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlayarak elektrik giderlerini azalır .  

 

 Trafo ve kabloların aşırı ısınmasını ve hatların aşırı yüklenmesi ile oluşan kapasite 

sorunları ortadan kaldırarak şebekenin enerji verimliliğini yükseltir . 

 

 Ani gerilim düşmelerini ortadan kaldırarak işletmelerdeki cihazların daha uzun ömürlü 

olmasını sağlar.  

 

 Kablolardaki aşırı sınmaları ve bu nedenle oluşabilecek tahribatları önler, daha güvenli 

bir çalışma ortamı sağlar. 

 

 

 

 KOMPANZASYON METODLARI;  

 

 Klasik Kompanzasyon  

 

-En düşük ilk yatırım maliyeti  

-Pazardaki en yaygın metot  

-En kolay sistem tasarımı  

-En yüksek işletme maliyeti  

 

 Harmonik Filtreli Kompanzasyon  

 

-Kademeleri harmoniklerden koruma  

-İşletmeyi harmoniklerin etkilerinden koruma  

-Yüksek harmoniklerde tek akılcı çözüm  

-Aktif enerji kayıplarında azalma  

-Orta düzeyde teknik yetkinlik gereksinimi  

 

 Statik Kontaktörlü Kompanzasyon  

 

-20 milisaniye (ms) tepki süresi  

-Anlık değişen yükler için akılcı çözüm  

-Düşük işletme maliyeti  

-Orta düzeyde teknik yeterlilik gereksinimi  

-Büyük pano boyutu  

-Yüksek ilk yatırım maliyeti  

 

 Sürücülü Kompanzasyon (SVC)  

 

-Kolay sistem tasarımı  

-Yüklerin dengesiz değiştiği işletmelere uygun   

-Hızlı değişen yükler için ihtiyaca uygun  

-Klasik kompanzasyona göre daha yüksek ilk yatırım maliyeti 
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 KOMPANZASYON NEDEN GEREKLİDİR ?  

 

Elektrik enerjisinin, santralden en küçük alıcıya kadar dağıtımında en az kayıpla 

taşınması gerekmektedir. Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile her evde bulunan buzdolabı, 

çamaşır makinası, klima, vs. gibi ısıtma, havalandırma ve soğutma cihazları, elektrik 

enerjisine ihtiyacın her geçen gün biraz daha artmasına, enerji üretiminin gittikçe 

pahalılaşmasına neden olmakta, dolaylı olarak ta bu durum şebekede taşınan elektrik 

enerjisinin de kaliteli, ucuz ve hakiki iş gören aktif enerji olmasını daha zorunlu kılmaktadır. 

Kompanzasyonun tanımında bahsedildiği gibi, şebekeye bağlı bir alıcı, eğer bir motor, bir 

transformatör, bir floresant lamba ise, bunlar manyetik alanlarının temini için bağlı oldukları 

şebekeden endüktif reaktif güç çekerler. İş yapmayan ve sadece motorda manyetik alan 

doğurmaya yarayan endüktif reaktif güç, iletim hatlarında, trafolarda, tablo, şalterler ve 

kablolarda lüzumsuz yere kayıplara sebebiyet vermektedir. Bu kayıplar yok edilebildiği 

zaman, şüphesiz trafolar daha fazla motoru besleyebilecek bir kapasiteye sahip olacaktır.  

 

Görüldüğü gibi, daha ilk bakışta reaktif gücün santralden alıcıya kadar taşınması, büyük 

ekonomik kayıp görünmektedir. Genellikle enerji dağıtım şebekelerinde lüzumsuz yere 

taşınan bu enerji, taşınan aktif enerjinin % 75 ile %100′ü arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak, bu reaktif enerjinin santral yerine, motora en yakın bir bölgeden gerek 

kondansatör tesisleri (statik faz kaydırıcı), gerekse senkron döner motorlar (dinamik faz 

kaydırıcı) tarafından temin edilmesiyle, santralden motora kadar mevcut bütün tesisler bu 

reaktif gücün taşınması yükünden arınmış olacaktır.  

 

 KOMPANZASYON YAPILMAZ İSE NE OLUR?  

 Reaktif güçler kompanze edilmez ise,  

-Şebekede güç kayıplarına neden olur,  

-Üretim ve dağıtım sisteminin kapasitesini azaltır,  

-Gerilim düşmesinin, taşınan gücü sınırladığı dağıtım hatlarında, enerji taşıma 

kapasitesinin düşmesine neden olur.  

Bu nedenle, aşırı yüklenmeler ve gerilim düşmelerinin önlenmesi için, kompanzasyon 

neden gereklidir? Burada anlatıldığı gibi, şebekeden en verimli şekilde faydalanılabilmesi 

için, reaktif yüklerin oluştukları noktada kompanze edilmesi ve giderilmesi zorunludur. Bu 

neden ile, kompanzasyon panosu kurmak ile yükümlü aboneler, Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu kararı ile belirtilmiş sınırlar içerisinde kompanze edilmiş şekilde elektrik tüketmek 

zorundadırlar. Aksi durumda aboneler, ceza ödemek ile yükümlüdür.  

 

 KOMPANZASYON YAPILMASI ŞART MI?  

Daha öncede bahsettiğimiz gibi reaktif enerjinin kompanze edilmesi ,şebeke taşıma 

kapasitesini arttırmasından ve enerjinin israfını önlemesinden dolayı ülke ekonomisi için 

vazgeçilmezdir ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan kurul kararı olarak en son alınan 

karar, Karar No:284/2 Karar Tarihi: 8/1/2004 olarak zorunlu tutulmuştur. (Bu kurul kararı 

15/01/2004 tarih ve 25347 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) Özetle 

aşağıda belirtilmiş şartlara haiz olan işletmeler kompanzasyon panosu kurmak ve işletmek 

zorunluluğundadır. Kompanzasyon panosu yapma ve işletme zorunluluğundaki bu 

işletmelerin harcadıkları endüktif enerji, aktif enerjinin en fazla %33′ü ; kapasitif enerji de 

aktif enerjinin en fazla %20′si kadar olabilir. Aksi halde işletme ceza faturası ödemek ile 

yükümlüdür. 


