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Rezumat: 

Energia regenerabilă a devenit mai importantă la nivel global, în special odată cu actuala criză 
economică şi de combustibil. Biomasele de palmier (curmal) sunt materiale cu un potenŃial mare ca resurse 
de energie. Faptul că acestea sunt regenerabile şi disponibile în cantităŃi mari reprezintă motive atractive de 
utilizare a lor ca sursă majoră de energie regenerabilă. Scopul acestui studiu a fost de a investiga 
comportarea termică a biomasei din palmier pentru a evalua utilitatea acesteia în producŃia de energie. La o 
scară mică şi în mod particular analiza termo-gravimetrică (TGA) este una dintre tehnicile utilizate pentru a 
determina proprietăŃile termice a cinci reziduuri diferite de palmier: axul central al frunzei (rachis) (DPR), 
trunchiul (DPT), peŃiolul (LB), resturile de fructe provenite din elagaj (FP) şi baza coroanei (LP). Tehnica 
TGA constă în înregistrarea pierderii de masă în timpul creşterii temperaturii de la 20°C la 600°C cu o rată 
de încălzire de 10°C/min. Diagramele reprezintă faza de eliminarea a apei libere (de la temperatura camerei 
la 110°C) înainte de procesul de degradare a componenŃilor lignocelulozici. Liginina şi hemicelulozele joacă 
un rol important în degradarea materialelor lignocelulozice la temperatură sub 250°C. Degradarea celulozei 
începe la 250°C şi se suprapune peste cea a ligninei până la 450°C. 
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