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HAKKIMIZDA
BNCENERJİ, Enerji Santrallarına hizmet vermek amacı ile Cemal Binici tarafından kurulmuş ve
faaliyetlerine başlamıştır. Başlıca faaliyet alanlarımız, iş ortaklarıyla birlikte;
● Buhar Türbinleri,
● Gaz Türbinleri,
● Buhar ve Gaz Türbin Generatörleri,
● Hidroelektrik santrallerin genaratör arıza tespiti, kaplin ayarı bakım ve onarımlarının yapılması işidir.
● WHR türbinleri ve generatör bakım,revizyon işleri,
● Büyük motor ve pompaların yatak bakımları ve kaplin ayar işleri,
● Her marka generatör demontaj tool imalatı işidir.

DEĞERLERİMİZ
Müşterilerimizin arz ve talepleri doğrultusunda, değerli ve alanında başarılı kadromuz ile etkin ve
verimli servis vermek. İlaveten, projelerlerdeki sorumluluğumuz ile takım çalışmasına önem vererek
‘iyi iş’ kavramının farkındalığı esas almak.

VİZYONUMUZ
30 yıllık bilgi ve tercübemizi çözüm noktasında siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunmaktır.

MİSYONUMUZ
Müşterilerimizin arz ve talepleri doğrultusunda, değerli ve alanında başarılı kadromuz ile etkin ve
verimli servis vermek. İlaveten, projelerlerdeki sorumluluğumuz ile takım çalışmasına önem vererek
‘iyi iş’ kavramının farkındalığı esas almak.

HEDEFİMİZ
● Tüm beklentileri karşılayan hizmet anlayışı ve sürekli olarak sağlanan kalite imajı ile en üst düzeyde
müşteri memnuniyetini sağlamak.
● Müşterilerimiz için zamanında ve hızlı çözümler üreterek müşterilerimiz için sürekli çözüm ortağı
olmak.
● Sektöründeki deneyim ve bilgi birikimini, teknolojik gelişmelerle dinamik tutan, tercih edilen ve
güvenilir bir firma olmak.
●Hedeflere ulaşmak için kalite yönetim sistemimizin kurallarına uymak ve sistemimizi sürekli
iyileştirmek.
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FAALİYETLERİMİZ
A-Gaz Türbinleri Bakım ve Onarımı

B-Gaz Türbini Generatör Bakım ve Onarımı

• Türbin demontajı ve montajı.
• Türbin ve generatördemontaj öncesi tüm ölçülerin
alınması.
• Rotor salgı kontrolünün yapılması.
• Türbin rotoru demontaj ve montajı.
• Demonte edilen parçaların kumlama işlemi.
• Gaz türbinleri rotor ve stator bakımları.
• Türbin rotoru kimyasal ile temizlik işlemleri veya
kurubuz ile kanatların kumlanması.
• Yanma odaları gözle kontrolü ve bakımı,
seramiklerin ve nozulların (burner) değişimi.
• Türbin vanalarının demontajı, bakımı ve montajı.
• Hot-GasPath (sıcak gaz yolu) bakımı.
• Sabit-hareketli kanatların değişimi.
• Türbin yatakları kontrol ve bakımları.
• Yakıt valflerinin bakım ve testleri
• Kompresör bölümü bakımları.
• Türbin kaplin ayarı.
• Yağ tankları, yağ pompaları ve yağ ısı eşanjörleri
bakımları, yağ değişimleri.
• Yardımcı sistemlerin bakımları.
• Türbin izolasyonu demontajı ve montajı.
• Türbin ve yanma odalarının bakımı.
• Yanma odasında bulunan yakıcıların değiştirilmesi.
• Mevcut yakıcıların bakımları ve testlerinin
yapılması.
• Türbin içinde bulunan sabit kanat ringlerinin
bakım ve testleri.
• Difüzörlerin demonatjı , bakımı , montajı.
• Türbin rotorunun remontaj, bakımı, montajı ve
testleri.
• Türbin, kompresörde bulunan hareketli ve sabit
kanat demontaj-montajı.
• Türbin ve kompresör kanatlarının temizlikleri,
testleri.
• Gaz yollarının kontrolü, kontrol valflerinin bakımı.
• Yanma odası seramik kontrolleri ve değişimi.
• Gaz ve sıvı yakıt stop ve reglaj valflerinin bakımları ve ayarları.
•Gaz türbinleri minör ve majör bakımları.
• Gaz türbinleri hava damperlerininin bakımları.
susturucuların yenilenmesi.
• NDT testlerinin yapılması.
• Virör sisteminin bakım ve onarımı.

• Rotor demontaj aparat imal edilmesi.
• Rotor demontajı ve montajı.
• Rotor ve retaining ring salgı kontrol kayıtları.
• Generatör rotoru ve statorunun kimyasal ile
temizlik işlemleri.
• Generatör hava boşluklarının kontrolü.
• Generatör difizör ve fan kanatlarının bakım ve
kontrolleri.
• Retaining ring demontajı ve montajı,
izolasyonların kontrolü.
• Generatör soğutucularının kontrolü temizliği.
• Generatör yataklarının kontrolü ve bakımları.
• Generatör ikaz sistemi demontajı ve bakımı.
• Sargı başları kontrolleri.
• Hava aralığı ölçümü.
• Çıta sıkılık testi.
• Heaterların testleri.
• Rotor fan kanatları ve civataları kontrolleri.
• Balans ağırlıkları kontrolleri.
• Generatör ve stator sargıları kontrolü,AC ve
DC izolasyon direnci ölçülmesi ( Meger, Power
Factor Tip-up, Kısmi deşarj) Nüve testi
(ELCID).
• Rotor ve stator izolasyon boyalarının kontrolü
ve bakımı.
• İkaz bilezik ovalite kontrolü ve temizliğiyerinde taşlama işlemi.
• Yardımcı sistemlerin bakımları.
• NDT testlerinin yapılması.
• Generatör stator bobin cıtası boşluk ölçümü.
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FAALİYETLERİMİZ
A-Buhar Türbini Bakım ve Onarımı
• Yüksek basınç, orta basınç ve alçak basınç rotorları

demontajı-montajı.
• Yüksek basınç, orta basınç ve alçak basınç kademeleri bakımları.
• Buhar sızdırmazlık gövdeleri demontajı ve bakımı,
• Türbin outer ve innercasıngeksenel ve radyal ayar
kamalarının kontrolü, çalışır hale getirilmesi.
• Gland buhar sızdırmazlık sistemi labirentlerinin çap
kontrolü ve gerekirse yenileri ile değiştirilmesi.
• Yatak yağ sızdırmazlık labirentleri kontrolü ve gerekirse yenileri ile değiştirilmesi.
• Glandcasing ve türbin casinglerinin test montajlarının yapılması, BOYA ile yarımlar arası birleşme
kontrolünün yapılması ve gerekirse tesviyesi.
• Rotor kurşun testinin yapılması ve değerlendirilmesi, radyal ve eksenel ayarlarının yapılması, montajı,
radyal ve eksenel stator-rotor clearance protokol
değerlerinin tutulması.
• Yağlama yağı ve kaldırma yağı ünitesi kontrol ve
bakımları.
• Ana yağ tankı bakımları.
• Türbin yağı değişimi ve mobil filtrasyon ünitesi ile
yağın filtre edilmesi.
• YB,OB,AB Türbinlerinin Bakımı ve Montajı.
• Rotorun komple, diskler, kaplinlerdahil bütün
ulaşılabilir bölgelerinin tahribatsız muayene yöntemleri, (manyetik parçacık testi, ultrasonik test, TNT
radyografik muayene) ile mikroyapı incelemesi, iç
çatlak ve yüzeysel çatlak kontrolleri, malzeme içi
hataları, ömür analizi gibi gerekli testlerin yapılması
• Rotorun, yatak muylularının çapsal ölçümlerinin ve
hareketli kanatların demontajı öncesi rotorun komple
aksiyal ölçümlerinin alınması.
• Ana yağ pompasının bakımı, test ve ayarları.
• Ani stop, by-pass ve regülasyon valflerinin bakım
ve onarımları.
• Türbin Yataklarının demontajı Bakımı baskı testlerinin yapılması ve montajı.
• Yatak penetrant testleri.
• Yatak NDT testleri.
• Yatak beyaz metal yapışma testleri.
• Yatak ve rotor basma yüzeyi boya görüştürmesi.
• Yatak boşluk kleranslarının çek edilmesi.
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• Türbin sabit ve hareketlikanat bakım ve değişimi.
• Türbin rotor kanatları montajı ve demontajı.
• Rotor ve stator kanatlarının çatlak ve NDT testleri.
• Rotor – stator kanat ve disklerinin kumlanması.
• Hava ve buhar sızdırmazlık labirentlerinin demontaj
ve montajı işlenmesi.
• Yağ sızdırmazlıkların yenilenmesi ve işlenmesi
• Rotor kanat bandajlarının tamiri.
• Türbin dış ve iç gövdelerin boya testinin yapılması.
(sızdırmazlık testi), gerektiğinde kaynak dolgusu
yapılıp taşlanması.
• Türbinde mevcut olan bütün kaplinlerin ölçülüp tek
işlemde hesaplanıp ayarlanması.
• Türbin açıldıktan sonra, Türbin parçalarının değerlendirilmesi (gözle görünür değerlendirme).
• Türbin akslarının ölçülüp değerlendirilmesi.
• Vibrasyon sorunlarının giderilmesi.
• Devreye alma.

B-Buhar Türbini Generatör Bakım ve Onarımı
• Rotor demontaj ve montajı.
• İkaz bilezik ovalite kontrolünün yapılması,gerekirse
yerinde taşlama işlemi.
• Exciter demontajı bakımı ve montajı.
• Hidrojen sızdırmazlık ringleri demontajı ve bakımı.
• Generatör sargı temizliği ve kurutma işlemi.
• Generatör sargı kontrolü ve değişimi.
• Stator kamalarının kontrolü.
• Yalıtım fiberleri demontajı ve bakımları.
• Türbin -generatör arası kaplin ayarının yapılması.
• Generatör soğutucularının demontajı, bakımları ve
basınç testlerinin yapılması.
• Generatör izalasyon testleri.
• Hava ile hidrojen sızdırmazlık testlerinin yapılması.
• Generatör NDT testlerinin yapılması.
• Hava aralığı ölçümü.
• Çıta sıkılık testi.
• Heaterların testleri.
• AC ve DC izolasyon direnci ölçülmesi ( Meger, Power
Factor Tip-up, Kısmi deşarj) Nüve testi (ELCID).
• Rotor ve stator temizliği.
• Sargı başları kontrolleri.
• İkaz bilezik ovalite kontrolü.

FAALİYETLERİMİZ
• Rotor fan kanatları ve civataları kontrolleri.
• Balans ağırlıkları kontrolleri.
• Rotor sızdırmazlık testi.
• Rotorun boyanması.
• Yatakların kontrolleri ve testleri.
• Yatak yağlama kleranslarının ölçülmesi, kontrolü.
• Sızdırmazlık ringlerinin ve gövdelerin kontrolü
• Yatakların ve gövdenin elektriksel izolasyon
kontrolü.
• Rotor ve retaining ring salgı kontrol kayıtları.
• Generatör stator bobin cıtası boşluk ölçümü.

Hidrolik Santralleri Generator Bakım ve
Onarımı
• Rotor demontaj aparatının imal edilmesi.
• Rotor demontajı ve montajı.
• Generatör rotoru ve statoru kimyasal ile temizlik
işlemleri.
• Retaining ring demontajı ve montajı, izolasyonların
kontrolü.
• Generatör soğutucularının sökümü, bakımlarının ve
basınç testlerinin yapılması.
• Generatör yataklarının kontrolü ve bakımları.
• Generatör ikaz sistemi demontajı ve bakımı.
• Generatör ve stator sargıları kontrolü.
• Rotor ve stator izolasyon boyalarının kontrolü ve
bakımı.
• Sızdırmazlık ringleri demontajı bakımı ve montajı.
• Yardımcı sistemlerin bakımları.
• Meger testleri.

WHR Türbin Bakım ve Onarımı
• Buhar türbini tüm valflerin sızdırmazlık kontrolü ve
kalibre edilmesi.
• Buhar türbinin ön glandlerden kaçan buharın engellenmesi gerekli ise üst casing açılarak sızdırmazlık,
elemanlarının kontrolü ve bakımının yapılması gerekli
ise değişiminin yapılması.
• Buhar türbini sızdırmazlık ve kaçak kontrolü.
• Buhar türbini transmitterler ve tüm enstrümanların
kalibrasyonu.
• Buhar türbini alarm ve devreden çıkarma siviç
testleri, overspeed trip testi.
•Buhar türbini ve yağlama sistemi filtrelerinin
kontrolü.
• Kondenser, besi suyu ve soğutma suyu filtreleri
kontrolü ve temizliği.
• Drenaj sistemi kontrolü ve testi.
• Kondenser boruları baroskop kontrolü.
• Kablo ve klemens bağlantı kontrolü, Elektrik
panoları temizliği.
• Kondenser kirlilik kontrolü ve temizliği.
• Mümkün olan bölgelerden baroskop ile kanatların
kontrolü.
• Buhar Türbini-Jeneratör kaplin ayarı.
• Buhar Türbini- Jeneratör alarm ve trip cihazlarının
test edilmesi ve kalibrasyon.
• Buhar türbini, yağlama sistemi elektrik motorları
kontrolü.
• Buhar türbini buhar vanaları (MSV, CV`ler)
sökülmesi, incelenmesi ve sorunların giderilmesi.
• Buhar türbini yatakları sökülmesi, ölçümlerin
yapılarak incelenmesi ve sorunların giderilmesi.
• Hotwell kirlilik kontrolü.
• Buhar türbini vakum tankı temizlik ve kontrol
buhar filtresi kontrolü.
• Buhar türbini rotor ve kanatların kontrolü.
• Türbin rotor salgı kontrolü.
• Tahribatsız testlerin yapılması (NDT).
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GAZ TÜRBİNİ
BAKIMI - REVİZYONU
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GAZ TÜRBİNİ
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GENERATOR
BAKIM - REVİZYONU
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GENERATOR
BAKIM - REVİZYONU
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BUHAR TÜRBİNİ
BAKIM - REVİZYONU
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BUHAR TÜRBİNİ
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TÜRBİN
BAKIM VE REVİZYONU
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VALF
BAKIMI VE ONARIMI
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REFERANSLARIMIZ
BUHAR TÜRBİNLERİ
10 MW Buhar Türbini (Çin)
Yatağan Termik Santrali
Ambarlı Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali
Çimento Fabrikaları WHR Türbin ve Generator Bakımı

GAZ TÜRBİNLERİ
Ambarlı Doğalgaz Türbinleri
Bosen Enerhi Kombine Çevrim Santrali
Doğa Enerji Gaz Türbinleri
İSKİ Gaz Türbini
Jenbacher Gaz Türbini Generator Bakımı

GENERATORLER
Ambarlı Doğalgaz Generator Bakımı
Ambarlı Buhar Türbini Generator Bakımı
Çatalağazı Termik Santrali Generator Vakımı
İltekno-Sincar Hyundai Generator Bakımı
Karadeniz Enerji Powership
Kemerköy-Yeniköy Termik Santrali
Necef Çimento Generator Bakımı
Aliağa Kombine Çevrim Santrali
Yatağan Termik Santrali Generator Bakımı
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E-POSTA:
info@bncenerji.com
cemalbinici@bncenerji.com
www.bncenerji.com

TELEFON:
05335451922

ADRES:
Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi
Afacan Sokak No: 11-C AVCILAR – İstanbul
AVCILAR VERGİ DAİRESİ NO: 178 155 1150
MERSİS NO:0178155115000001 TİCARET SİCİL NO: 328001-5

