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a estrada real para um mundo melhor,
baseado em sistemas duradouros.
Nós criamos máquinas e sistemas
que produzem energia proveniente de
fontes renováveis, como o Sol, o Vento,
a Água e a Biomassa, ao longo de 40
anos
Know-how, experiência, fiabilidade
e inovação.
Esta é uma empresa fundada e que,
desde 1974, liderou um caminho de
crescimento contínuo. A Espe
começou no campo das grandes
instalações elétricas, crescendo em
energia renovável, mecânica aplicada e
automação industrial. A empresa está
entre o primeiro integrador de sistemas
de energia em Itália, oferecendo
soluções “chave na mão” para
ambientes residenciais, comerciais,
industriais e autarquias.
Desenvolve, projeta e produz
geradores eólicos, cogeradores de
biomassa, turbinas hidroelétricas,
serviços de “Operação e Manutenção”
e soluções de eficiência energética.
Atua hoje em vários países além da
Itália, Roménia, Reino Unido, África do
Sul e América do Norte.

Cogeração a partir de biomassa florestal
A Diretiva Europeia 2009/28/CE define a biomassa como “A fração
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É possível obter energia a partir da biomassa com vantagens significa-
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com um equilíbrio de CO2 igual a zero. Durante o seu uso no campo
da energia, as biomassas e os combustíveis derivados deles emitem
uma quantidade de dióxido de carbono igual à absorvida durante o
Solar energy

processo de crescimento. O uso de biomassa para energia não causa,
portanto, uma liberação de dióxido de carbono novo, principalmente
responsável pelo efeito estufa: se não usarmos madeira, mas esta for
deixada a apodrecer na mata, a mesma quantidade de CO2 será
igualmente liberada para a atmosfera.
O uso da biomassa florestal para energia é, portanto, considerado pela
União Européia como um dos mais eficientes sistemas de redução de
emissões de gases de efeito estufa.
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O princípio de funcionamento do cogerador CHiP50 é a
The closed biological cycle of wood

Timber for
fuel use

Gestão Florestal: uma cadeia de abastecimento
sustentável
Não é necessário desmatamento para obter a biomassa que é
usada para alimentar o cogerador. A biomassa é obtida principalmente pela manutenção correta das áreas florestais, necessárias
para manter sanidade e segurança dos espaços florestais.

Estilha de madeira
A biomassa utilizada pelo Cogerador CHiP50 é madeira sem
valor para outras indústrias, ou, em vez disso, subprodutos de
madeira. Estes produtos de madeira lascada são geralmente
obtidos através de uma cadeia de abastecimento local, tais como:
• sobrantes de carpintaria (sector da indústria de serração e
mobiliário)
• Produção florestal e operações de manutenção florestal (gestão
e silvicultura) Em particular, a estilha proveniente diretamente de
restos florstais geralmente têm um teor de água entre 40 e 50%,
o que nos leva a ter os seguintes cuidados:
A) Otimização nas etapas de recolha para favorecer um primeiro
passo de secagem natural;

Os principais aspectos qualitativos das
aparas de madeira
As especificações técnicas europeias CEN/TS 14961: 2005
definem um conjunto de informações regulamentares que
devem ser tidas em conta na elaboração de contratos de
fornecimento e declarações de qualidade relacionadas do
biocombustível fornecido. As características qualitativas óptimas
da estilha de madeira atualmente utilizados no CHiP50 para
produção de gás são:
• Teor máximo de humidade: M = 10%
• Tipo de madeira (composição e PCI):

B. Armazenamento dos resíduos de forma que permita uma
aeração correta para evitar a fermentação, evitando a deterioração
da estilha, e a perda de poder calorífico. O PCI típico varia entre
12 e 18 MJ / kg dependendo da humidade e do tipo de madeira;

- Poder calorífico inferior (PCI): 18 MJ / kg.

C. Secagem final antes da inserção no cogerador.

- Dimensionamento: P50 (Fração principal 3,15mm <P <50mm,
min 80%, fração fina <1mm, máximo 5%, fração grosseira>
50mm, máximo 1%)

-Tipo de madeiras: resinosas ou outras espécies de crescimento
lento (evitando plantas celulósicas de rápido crescimento)

ALTA
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Depois do sol, do vento e da água, focamo-nos na produção
de energia a partir da biomassa. O resultado é o CHiP50.

CHiP50
O cogenerador CHiP50 usa as aparas de madeira
como combustível para gasificação. A “síntese de gás
combustível” (Syngas) obtida é a alimentação de
combustível da unidade de microcogeração, que permite
a produção combinada de eletricidade e energia térmica:
este dispositivo pode complementar ou substituir caldeiras
para ciclos de produção industrial, artesanal e agrícola e
produzir eletricidade a partir de fontes renováveis.
O Syngas produzido por biomassa de madeira é transportado
para um cogenerador equipado com um motor de ciclo Otto
para produção elétrica (chamado CHP: “Cogeneration Heat and
Power”): isso permite-nos maximizar a produção de energia de
biomassa com eficiência total (eletricidade + calor ) atingindo
até 90% de rendimento. A tecnologia de gasificação utilizada no
CHiP50 é o tipo “Downdraft (DG)” ou “fluxo paralelo”, uma vez
que o fluxo de aparas de madeira e o ar do processo seguem na
mesma direção, descendo da parte superior do reator. A ESPE
utilizou esta solução técnica porque permite um gás de síntese
extremamente limpo sem necessidade de filtros e, portanto,
permite uma maior fiabilidade do sistema a longo prazo e
simplifica a gestão diária.
O processo de gaseificação pode ser resumido nas
seguintes etapas:
1. Lascas de madeira adequadamente secas transportadas
para a câmara de gaseificação (reator).
2. Por pirólise da madeira dentro do reator, produz-se Syngas,
Tar e carvão.
3. Parte dos produtos de pirólise arde por mistura com ar para
fornecer calor.

4. Os gases reagem com os compostos orgânicos residuais
para produzir CO e H2 adicionais.
5. Os compostos orgânicos residuais e as cinzas caem através
da grade inferior.
As vantagens do gasificador de fluxo paralelo com leito
fixo incluem certamente a simplicidade estrutural e a pureza
do gás produzido, em particular no que se refere aos
hidrocarbonetos pesados (cetonas, alcoois, etc.). Isto é graças
às temperaturas mais elevadas (em comparação com a
contra-corrente) alcançadas dentro da câmara de gasificação
que permitem a divisão de hidrocarbonetos pesados por ação
térmica (fissuração térmica).
O poder calorífico típico do Syngas depende do PCI da
madeira utilizada e é, em média, de cerca de 5.5 MJ / m3,
considerando uma madeira com PCI de cerca de 18 MJ / kg.
Os gases de descarga do cogerador são limpos por meio de
um catalisador e refrigerados através de um permutador para
serem então libertados na atmosfera, refrigerados e limpos de
acordo com as normas de emissão da Diretiva CE.
O uso do processo de gasificação para a produção de
energia envolve algumas vantagens em relação à combustão
direta: aumento da produção geral de energia e menores
emissões. De fato, o Syngas, produzido por um processo de
gasificação de alta temperatura, é purgado de elementos como
cloro, enxofre e potássio (de outra forma problemático para a
fase de combustão de energia), posteriormente filtrado de
cinzas, resfriado e depois libertado para o motor de combustão
interna.

Características Gerais
Cogerador*
Tecnologia

Gasificador*
Motor de combusão interna em ciclo de
Otto com alternador trifásico acoplado
diretamente

Caraterísticas do Motor Arrefecido a água
Combustível

Syngas obtido de estilha de madeira

Altura

2000 mm

Largura

1400 mm

Profundidade

3050 mm

Cilindrada

12,000 cm3

Tipo de gasificador

Gasificador de fluxo paralelo com leito
fixo (ou Downdraft)

Altura

3350 mm

Largura

1300 mm

Profundidade

5300 mm

Peso

2700 kg

Consumo de estilha M10

49 kg/h

Fluxo médio de Syngas
produzido

0.036 kg/s

PCI médio do Syngas
(estilha c/ PCI = 18 MJ/kg)

5.5:6 MJ/kg
>75%

Numero de cilindros

6

RPM

1500 r/min

Potência elétrica

49 kWe

Tempos

4 - com velas de ignição

Eficiência média de
gasificação

Tensão de saída

400 V

Produção de cinzas

max 5% do peso da estilha consumida

Amperagem

85 A

Remoção de cinzas

Automatica

cos PHI

0.83

Entrada de combustível

Automatica

Ruído

93 db

Potência térmica

110 kWt

Temperatura de serviço

>1000 °C

Ingredientes especiais
Aços especiais, tecnologia e paixão. Estas são alguns dos
ingredients que colocamos no cogerador a biomassa CHiP50

Diagrama de Processo
Emissões para a atmosfera

Calor recuperado para secagem da estilha - 20 kWht

Estilha seca é
transportada para
o gaseificador
Teor Máximo de
humidade = 10%

Estilha selecionada
com granulometria P50
Teor Máximo de
humidade = 45%

¯
Ps = 250 kg/msr
Humidade Max 45%
PCI min = 18 MJ/kg

GASIFICADOR

Secador de alto
rendimento
WCD050 ESPE

CHiP50

Crivagem e stocagem
de estilha

Motor de
combustão interna

ESPE CHiP50
Consumo médio:
49 kg/h

Ash = 3% em peso

49

kWhe

SYNGAS

Para entrega
à rede
elétrica

Para o processos térmicos
na instalação ou noutros
edifícios/processos.

110 kWht
(including 20 kWht for WCD050 dryer)

CONTROLO DE EQUIPAMENTOS
O CHiP50 está equipado com software específico para controlo dos processos local e remotamente.

As reações termoquímicas típicas dentro dos
processos de gaseificação são as seguintes:

Composição típica do Syngas
(Dados de teste de laboratório da ESPE obtidos
com madeira com teor de humidade 8%):

Área de Oxidação:

Área de Redução:

C + O2 → CO2

C + CO2 ↔ 2 CO (Reação Boudouard)

CO: 17 - 20 Vol.-%

CnHm: 0,1 - 0,5 Vol.-%

C + ½ O2 → CO

C + H2O ↔ CO + H2 (Reação Hidrogénio)

H2: 13 - 16 Vol.-%

CO2: 8 - 12 Vol.-%

H2 + ½ O2 → H2O

C + 2 H2 ↔ CH4 (Reação Metano)

CH4: 1 - 4 Vol.-%

N2: Rest 53,5 Vol.-%

Os cogeradores CHiP50 saem da
fábrica diretamente para o cliente. O
cogerador CHiP50 é o resultado de um
programa de pesquisa e desenvolvimento de três anos e usa os melhores
componentes disponíveis no mercado
para processos e controles. Cada
um dos componentes foi projetado,
testado e montado, aproveitando os
nossos quarenta anos de experiência
em projeto e construção de sistemas
elétricos e energéticos.
Cada peça individual é projetada,
prototipada e produzida tirando

vantagem dos recursos internos e cooperação comprovada com parceiros industriais
externos, bem como nossa experiência em
mecânica industrial e automação. Cada
componente é verificado visualmente,
testado mecanicamente e verificado em
relação às especificações de projeto. Além
disso, antes de ser entregue, cada
cogerador CHiP é testado na presença do
cliente para verificar se ele corresponde a
todos os parâmetros elétricos, mecânicos
e de segurança necessários. Todos os
cogeradores CHiP50 saem da linha de
produção na fábrica.

Todas as peças que compõem o
CHiP50 foram projetadas para obter a maior
eficiência ao longo do tempo com o objetivo
de otimizar o investimento do cliente. A
desenvolveu um cogerador capaz de
usar a menor quantidade possível de
combustível e aumentando a eficiência de
conversão, reduzindo o mínimo de resíduos,
como poeira e cinzas.
Isso significa que você pode ter um
cogerador capaz de produzir 49 kWe e 110
kWt usando 49 kg de aparas de madeira
por hora. Além disso, o CHiP50 só precisa
de 12% da eletricidade produzida para
alimentar os serviços do sistema.

36 horas de testes
Porque a boa execução é sinônimo de fiabilidade futura, cada
CHiP50 é testado por 36 horas antes de sair da fábrica.

Porquê escolher o CHiP50?

CHiP50
• Máquina de tipo industrial adequada
para operação em ciclo contínuo
• Uso dos melhores materiais e
componentes disponíveis

• Controle total do sistema e processo

de gestão complexa, e que é um

por meio de monitoramento industrial

desperdício)

• Operação diária automática, simples e

• Motor de combustão de tipo industrial

rápida

especialmente projetado projetado para

• Gasificação limpa e estável sem

Syngas

filtros para limpeza de Syngas (o que

• Facilmente adaptável às necessi-

levaria a uma engenharia de

dades específicas dos locais de

instalações e a um material filtrado

instalação

A experiência adquirida desde 1974 na concepção e
construção de sistemas elétricos e processos industriais é
essencial na construção do CHiP50, o co-gerador
projetado para pequenas e médias empresas que precisam
de energia térmica e elétrica.
O motor movido pelo gás produzido pela estilha é um
motor construído especificamente para operar com Syngas,
impedindo assim os problemas de manutenção e garantia de
motores endotérmicos adaptados para operar com diferentes
combustíveis. Envolve um motor estacionário de tipo industrial,
especialmente desenvolvido para operação em ciclo contínuo
com custos de manutenção muito reduzidos.
Cada empresa agrícola, artesanal ou industrial tem diferentes
peculiaridades: as empresas que consomem energia térmica
podem reduzir o consumo com a instalação da CHiP50.
Para entender o tempo de retorno sobre o investimento,
oferece um serviço de rastreamento de energia,
proporcionando assim a oportunidade de realmente entender
as economias e o consumo através de um plano de
negócios, o instrumento que os bancos aceitam para aprovar
o financiamento.
Uma fábrica, um quinta ou um hotel que faz uso extensivo
de energia térmica pode de forma definitiva ver um retorno
sobre o investimento em menos de 6 anos e apenas 4 anos
em casos de alto consumo de energia. Para responder à
diversidade de necessidades, a CHiP50 foi desenvolvida
para ser modular, permitindo que vários cogeradores
funcionem em paralelo.

O cogenerador CHiP50 está equipado com uma única
unidade de controle centralizada que gere e controla
automaticamente todas as funções das subunidades de
gasificação e cogeração, permitindo que todo o processo seja
controlado e monitorado sem a necessidade de acessar o
painel instalado na máquina. Através do painel geral, toda a
máquina pode ser controlada usando um interface de toque
intuitivo.
A exibição de medidas elétricas indica o valor da potência
ativa, a freqüência e a energia total produzida, enquanto que o
painel sinóptico fornece uma representação gráfica intuitiva do
estado dos atuadores a bordo da máquina. A página Trend
mostra uma representação gráfica das tendências para os
parâmetros significativos do processo de cogeração, enquanto
a tela específica permite aos usuários analisar quaisquer
alarmes ou falhas de operação.
O processo de gasificação, resfriamento de gás e os
processos de fornecimento de energia do motor foram
desenvolvidos sem deixar nada ao acaso. Durante a
operação, cada fase é mantida sob controle constante para
manter altos níveis de eficiência e confiabilidade: temperatura,
pressão e vazões são continuamente medidos e gravados.
Graças à inserção de um pós-reformador, o gás que sai da
câmara de gasificação é ainda purificado com um aumento
simultâneo do valor calorífico.
As temperaturas que em algumas áreas excedem 1100
graus exigem aços, juntas, parafusos e materiais isolantes
especialmente desenvolvidos para maior durabilidade.
Todos os materiais utilizados para produzir componentes
CHiP50 foram selecionados, testados e inspecionados
para garantir a máxima fiabilidade ao longo do tempo.

Solução Industrial
O CHiP50 é um cogerador projetado e
fabricado industrialmente.

Alguns exemplos de aplicação

Unidade de cogeração de 49 kW elétricos e 110 kW
térmicos
Estufa de frutas e legumes

Unidade de cogeração de 392 kW elétricos e 880 kW térmicos
Fabrica de ferramentas manuais

Unidade de cogeração 49 kW elétricos e 110 kW térmicos
Estufa de frutas e legumes

Unidade de cogeração de 196 kW elétricos e 440 kW térmicos
Empresa de produção de estilha

Unidade de cogeração de 196 kW elétricos e 440 kW térmicos
Moagem de farinhas

Unidade de cogeração de 98 kWe e 220 kWt
Fábrica de enchimentos naturais
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