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Usinas Termelétricas a Gás
Do fornecimento dos gensets ao EPC – Nós entregamos !
Gás é uma escolha óbvia na geração de energia.

Benefícios

O gás é uma escolha óbvia na geração de

 Flexibilidade

A MAN é o seu parceiro de confiança em todos os aspectos da construção da usina. Nós temos a experiência
ser

e a capacidade de tomar o papel do contratante principal ou do líder de consórcio na construção de usinas

energia. A MAN projeta e fabrica a mais ampla

despachada rapidamente, possibilitando um melhor

completas. Nosso escopo de fornecimento pode variar de geradores individuais até usinas completas

gama de motores a gás disponíveis no mercado.

desempenho.

(turnkey). Possuímos experiência comprovada em contribuir efetivamente com nossos clientes para uma

Nosso portfolio possui motores que cobrem uma
faixa de 7 MW a 20,7 MW. Isso permite a
otimização da configuração da planta gerando

a

usina

pode

 Excelente custo benefício (OPEX e CAPEX), alta
eficiência e baixos níveis de emissões.

fósseis líquidos.

Alta disponibilidade e eficiência

de funcionamento a base de combustível líquido para

Existem muitas boas razões para o gás ser uma

a operação a gás natural pode ser fornecida.
 Base load: motores robustos, feitos para operarem em

energia. Em primeiro lugar, a sua disponibilidade

geração contínua em plena carga e com excelentes

através das redes de gás e GNL, além de ser

índices de disponibilidade.

principais vantagens das usinas à base de
motores a gás é a sua alta eficiência e rapidez de

Baixo impacto ambiental a partir do gás
A terceira razão é o baixo impacto ambiental do

Integração e Gestão Global de Projeto
Instalação eletromecânica
Execução de obras de construção
Fornecimento de Infra-estrutura (estradas, iluminação,
proteção contra raios)
 Balança, cercas, portões e equipamentos de segurança








Subestação de Alta Tensão
Sistema de combate a incêndio
Tratamento de água & efluentes
Estação de descarga e sistema de descarga
Tubulações, cabos, instrumentação (BoP)
Fornecimento da estrutura de aço
Soluções avançadas por exemplo:
› Ciclo combinado, sistemas de tratamento de gases de
exaustão
Escopo
Estendido

despacho.






EPC
– Sistemas da Planta

opção cada vez mais popular para geração de

combustíveis fósseis. Em segundo lugar, uma das

Um parceiro - uma fonte: O completo escopo de entrega EPC

 O custo do gás é mais baixo do que combustíveis

 Retrofits: para vários tipos de motores, uma conversão

geralmente mais competitivo do que outros

operação que supere todas as expectativas.

EPC Completo

maior flexibilidade e escalabilidade adequada.

operacional:

 Auxiliares relacionados ao funcionamento da planta por exemplo:
› Sistema de ar , sistema de ventilação
› Sistema de controle da planta
› Sistema de baixa e média tensão, transformadores
› Black start diesel

de energia são variáveis fundamentais nas
decisões de investimento. O gás tem um impacto

Escopo
Básico

gás. Baixas emissões e alta eficiência na geração
 Equipamentos mecânicos relacionados ao motor por exemplo:
› Sistema de combustível, sistema lubrificação
› Sistema de resfriamento, sistema de aspiração

cumprimento de limites de emissões restritivos.

GenSet

ambiental muito baixo, tornando possível o
 Alternador
 Componentes de ligação

Isto permite que as usinas a gás possam ser
 Motor com skid
 Sistema de controle do motor SaCoS

Motor

construídas próximas de áreas urbanas.

