
• Fornecedores é
compradores de
combustível de cavaco de
madeira devem ser
totalmente esclarecidos
sobre o que e quanto está
sendo pedido.
• Tem de haver clareza
sobre essas especificações
quanto ao tipo e dimensão
de instalação na qual o
combustível vai ser
utilizado, a quantidade
(volume, peso ou
umidade), a ser entregue, a
freqüência de entrega, o
tipo ou fonte de cavaco de
madeira ( por exemplo,
árvores inteiras ou resíduos
de colheita.
• Acordo sobre o método
de volume de medição e
qualidade de avaliação
deve ser feita antes a
entrega, para evitar
qualquer incompreensão
ou conflito.

Pedido e recebimento de
combustível de cavaco de madeira
Conhecimento
Mais e mais pessoas e estabelecimentos que instalaram
uma caldeira de madeira e estão a olhar para um
fornecedor de combustível. Esta nota descreve como
fornecedores e compradores podem trabalhar em conjunto
para fornecer combustível e evitar mal-entendidos com a
madeira comum.
Solicitação de combustível
Quando encomendar combustível é importante uma boa
descrição do que é pedido e quanto você está recebendo. É
essencial que o fornecedor saiba se o combustível de
cavaco, deve ser entregue a uma caldeira doméstica, para
uma dimensão institucional ou caldeira de aplicação em
larga escala, pois há diferenças significativas em relação ao
valor nominal do tamanho do cavaco, e a distribuição de
tamanhos para cada uma destas três aplicações.
Para aplicações de pequena dimensão (menos de 100 kW),
um conjunto de cavacos P16 tamanho é recomendado com
a modificação que o tamanho desproporcional de
partículas pode atingir 1 % do peso total Pelo tamanho
médio (entre 100 e 1000 kW) instalações é uma P45
aconselhado e aqui tamanho desproporcional 2% deve ser
permitido. Para as grandes instalações (mais de 1 MW), o
P45 ou o P63 são adequados.
Também é importante especificar claramente o teor de
umidade dos cavacos. Para instalações domésticas a
umidade deve ser inferior a 30%, para médias instalações;
deve ser inferior a 40% e para grandes instalações de
preferência entre 30 e 50, ou até 55%. Também é
importante para o fornecedor saber qual quantidade de
entrega e em qual freqüência. O fornecedor deve saber se
ele tem de entregar um determinado volume, certo peso
ou certa quantidade de energia. Por exemplo, se o
fornecedor do veículo tem uma capacidade de 40 metros
cúbicos soltos de volume de cavaco, então ele pode ser



muito caro para entregar uma carga de 5 metros cúbicos. Se a especificação
é por peso, então uma báscula automática de recebimento pode ser necessária, ou se o
contrato for baseado no teor energético, em seguida, o peso e a umidade do conteúdo da
carga pode ser preciso conhecer.

MEDIÇÃO DE CAVACO DE MADEIRA

O contrato de fornecimento deve também especificar o tipo de cavaco de madeira.
Tipicamente, estes podem ser adquiridas a partir de:  árvores inteiras, tronco de madeira,
resíduos de colheita, resíduos de serraria, ou cavaco de reflorestamento de rotação curta.
Madeira reciclada que não são normalmente utilizados para a combustão, exceto se não
tratada.
Um contrato de fornecimento é geralmente mais seguro em termos de qualidade de
combustível , e também um contrato de longo prazo é comemorado. Se for fornecido um
combustível pobre, o contrato pode ser cancelado com a conseqüente perda por parte do
fornecedor de um investimento em madeira e máquinas.

Recebimento de combustível
As primeiras vezes que receber a carga de combustível a partir de um novo fornecedor, é
importante que cada carga esteja devidamente inspecionadas--para ver se confirma o que esta
sendo pedido. A inspeção devem ser realizada antes da carga ser descarregada, a fim de que se
não concordar com as especificações, pode ser facilmente levado novamente. Existem
métodos para determinar se a carga de combustível foi devidamente recebida e uma inspeção
visual da carga pode revelar muitas coisas.
Que tipo de cavaco está sendo entregue? Olhe para peças de madeira que se originam a partir
de madeira serrada, que revelam buracos ou mesmo unhas. Há pedaços de cor de madeira,
mostrando que a madeira tenha sido utilizada anteriormente para outros fins?



É o tamanho do cavaco homogêneo e em conformidade com o tamanho do cavaco você
pediu? É fácil de ver se o cavaco pode ser classificado como P16: 80% das partículas devem ser
inferiores a 16 mm. Entre as partículas maiores, apenas poucos devem ser superiores a 100
mm e as partículas devem ser inferior a um par de centímetros de espessura.
Se o chip contém agulhas verdes não é um combustível adequado, pode causar problemas na
caldeira e é um sinal de que o teor de umidade pode ser acima da especificação.
Avaliação da umidade não é simples e demora algum tempo: em primeiro lugar ter uma
amostra representativa de toda a carga, indo ao redor do monte, e tendo pelo menos 10 pás
de cargas a partir de 10 lugares diferentes. A sub-amostras são colocadas em uma pilha e, em
seguida, misturado cuidadosamente. Assim que a pequena pilha tiver sido misturada, uma
amostra de 500 gramas é exatamente colocada em uma grande com folha de alumínio na
bandeja. O tabuleiro é colocado no forno pré-aquecido a 100oC. Após 24 horas, ou uma vez
que o tabuleiro tenha atingido um peso estável (geralmente após 16 horas), o conteúdo do
tabuleiro é pesado novamente. A diferença entre o peso fresco e do peso seco multiplicado
por 2 e dividido por 10 é o teor de umidade

(( Peso fresco – peso seco) * 2/10)
Após a entrega de combustível, a área de recepção deve ser deixada limpa e livre de
combustível derramado.
Total  e pagamento
Deve haver acordo prévio sobre a quantidade de combustível sendo entregue. Se um
determinado volume de combustível é para ser entregue (como é o caso de instalações
domésticas), deve ser claro como e quando o volume é medido.
O volume das cavacos deve ser medido no veículos de transporte antes de despejar os
cavacos. Uma pilha de cavacos soltos é difícil medir e o veiculo de transporte tem
normalmente uma caixa cais, o que é fácil de ser medida. Os cavacos devem ser medidos na

chegada, porque ao liquidar a carga durante o transporte - isso pode elevar-se a 10% do
volume. Medir o comprimento e largura da caixa. A altura dos cavacos pode variar por isso
medir a diferença da altura entre o início da administração e da superfície dos cavacos nos
intervalos regulares ao longo do comprimento da carga. Pelo menos 10 medições são
necessárias, cinco em cada lado longo. Por total desses números e dividindo-os por 10, a altura
média superior da diferença entre o conselho e os cavacos é calculado. Uma vez que a carga
tenha sido objeto de dumping, a altura do bordo sobre o piso de carga é medido e a verdadeira
profundidade dos cavacos é então calculado pela dedução da altura a partir da diferença real
da altura.

Cálculo do volume é então simplesmente: comprimento * largura * altura.



Para maiores consumidores é muito mais simples comprar cavacos de madeira baseadas no
conteúdo energético. O peso da carga é normalmente estabelecido em uma báscula registrada
e uma amostra dos cavacos é testada para a umidade. Utilizando uma fórmula adequada, é
então possível calcular a quantidade de energia que tenha sido entregue.
A fórmula habitual para cavacos de madeira mole é:
X= 19,2 GJ - (0,2164 * teor de umidade, em percentagem) * peso em toneladas
Acordo deve ser alcançado quando o poder de pedido de combustível como e quando será
pago.

É uma boa idéia é ter um acordado no procedimento para resolver litígios, mas, naturalmente,
que estes são os melhores evitados, aderindo a alguns dos procedimentos simples delineada
na presente nota. A abordagem útil para adotar é concordar com um mediador na disputa o
curso de criação de um contrato e de respeitar as suas decisão em todos os casos.
Outras informações
Mais informação em profundidade sobre os aspectos desta nota são disponível no COFORD/
Centro Dinamarquês para a Biomassa Tecnologia publicação de madeira para a produção de
energia Tecnologia - Ambiente - disponível a partir de Economia COFORD (www.coford.ie).


