
Energy lives here™

Prova de desempenho

Benefício
A conversão para o Mobilgard M430 proporcionou 
uma redução de 14,6% no consumo específico de óleo 
lubrificante na Gera Maranhão (medido em litros por MWh).

Mobilgard™ M430 ajuda a reduzir em 14,6% o consumo específico de óleo 
lubrificante nos motores da Usina Termelétrica Gera Maranhão 

Motores Wärtsilä 20V32 | Termelétrica Gera Maranhão | Maranhão, Brasil

Situação
A Usina Termelétrica Gera Maranhão opera em seu parque gerador 38 
motores Wärtsilä 20V32 movidos a OCB1 com capacidade instalada de 330 
MW e consumo específico médio de óleo lubrificante de 0,48 l/MWh.

Recomendação
Após avaliação das condições operacionais da usina e dos resultados 
preliminares obtidos com o Mobilgard™  em operações similares, 
os engenheiros da Mobil recomendaram a substituição do produto 
concorrente pelo Mobilgard M430 com o objetivo de reduzir o consumo 
específico de óleo lubrificante e a frequência de intervenções no motor 
para correções de carga. O lubrificante Mobilgard M430 possuiu uma 
formulação balanceada que permite reduzir a perda por volatilidade no 
motor e manter a estabilidade físico-química quando contaminado com o 
óleo combustível pesado, reduzindo o descarte na centrífuga e o consumo 
de óleo de reposição e correções forçadas para rejuvenescimento da carga 

no cárter do motor.

Impacto
Durante os 38 meses de uso contínuo do Mobilgard M430 nos motores 
da usina termelétrica, os engenheiros da Mobil em conjunto com a equipe 
técnica da Gera Maranhão conseguiram manter o consumo específico 
médio do lubrificante em 0,41 l/MWh, abaixo do patamar histórico de 0,48 
l/MWh. Além disso, o controle das cargas em uso por meio do serviço 
de análise de óleo usado comprovou que a redução de consumo não 
comprometeu a estabilidade das condições físico-químicas do lubrificante e 
a proteção dos motores. 
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Advancing productivity 
Ajudá-lo a alcançar suas metas de segurança, meio ambiente e produtividade através de nossos 
lubrificantes e serviços inovadores é a nossa maior prioridade. Isso é avançar em produtividade. E 
é assim que nós o ajudamos a alcançar sua visão mais ampla de sucesso. 

*Esta Prova de Desempenho baseia-se na experiência de um único cliente. Os resultados efetivos podem variar dependendo do tipo de 
equipamentos utilizados e da sua manutenção, condições de operação e ambiente, e do lubrificante anteriormente empregado.

**Visite mobilindustrial.com.br para aprender como certos lubrificantes Mobil podem proporcionar vantagens para lhe ajudar a reduzir o 
impacto ambiental. As vantagens efetivas dependerão dos produtos escolhidos, das condições e aplicações de operação.
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