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چکيده
زمينه و هدف :بیودیزل سوختی است که به طور گسترده برای استفاده به جای سوخت های فسیلی مورد توجه قرار گرفته است زیرا این
سوخت تجدید پذیر است و از منابع طبیعی خانگی و پس ماندهای رستوران های محلی تولید می گرردد در سرال هرای اخیرر بره دلیر
افزایش جمعیت جهانی و افزایش تقاضا برای سوخت به منظور تامین انرژی مورد نیاز و از سوی دیگر به دلی افزایش آلودگی های زیسرت
محیطی و گرم شدن آب و هوای کره زمین و افزایش قیمت جهانی نفت و محدود بودن منابع سوخت های فسیلی باعر شرده اسرت کره
تولید بیودیزل در سراسر جهان به طور گسترده مورد توجه قرار گیرد
روش بررسی :در این بررسی با استفاده از روغن خرمای استخراج شده و متانول در حضور کاتالیست قلیایی پتاسیم متوکسید طی فرآیند
ترانس استری شدن بیودیزل تولید گردی د و با سوخت تجاری موجود در ایران ترکیب و سوخت های برا ترکیرب  50 ،10و  100بیرودیزل
تولید گردید و خواص آن ها نظیر نقطه ریزش ،نقطه ابری شردن ،نقطره اشرتعال ،ویسرتوزیته و دانسریته براسران اسرتانداردهای 6751
 ASTM Dو  ASTM D 7467بررسی گردید

يافتهها :با توجه به نتایج بدست آمده دانسیته ،ویستوزیته سینماتیک ،نقطه ابری شدن ،نقطه ریزش و نقطه اشرتعال بیرودیزل
به ترتیب برابر با  15 oC ،13 oC ،4/7 mm2/s ،879 Kg/m3و  176 oCبدست آمد کره ناران داد دانسریته ،ویسرتوزیته و
نقطه اشتعال در محدوده استاندارد قرار دارد ولی با توجه به نقطه ابری شدن و ریزش ،سوخت بیودیزل را نمی توان در منراط
سردسیر استفاده کرد
بحث و نتيجهگيری :بر اسان نتایج به دست آمده ،بهترین نسبت اضافه کردن بیودیزل تهیه شده از روغن خرما بره گازوئیر بره منظرور
کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و کاهش آلودگی هوا  %10بیودیزل می باشد
واژههای کليدی :بیودیزل ،کاتالیست قلیایی ،فرآیند ترانس استری شدن ،روغن خرما
 -1کارشناسی ارشد ،واحد بوشهر ،داناگاه آزاداسالمی ،بوشهر ،ایران
 -2استادیار گروه مهندسی شیمی ،داناتده مهندسی ،واحد بوشهر ،داناگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ایران *(مسوول متاتبات)
 -3کارشنان آزمایاگاه ،داناگاه علوم پزشتی بوشهر ،بوشهر ،ایران
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Abstract
Background and Objective: Use of biodiesel instead of fossil fuel has received extensive

attention. This fuel is produced from residuals of local restaurants and natural resources. In
recent years, biodiesel production has received extensive attention worldwide due to increase
of global populations and demand for fuel to supply energy and, on the other hand, because of
increase of environmental pollution and global warming, rise of world oil prices and limited
resources of fossil fuels.
Method: In this study, biodiesel is produced from extracted palm oil in the presence of alkaline
catalyst like potassium methoxide by trans-esterification process. The produced biodiesel was mixed
with the commercial fossil fuels existing in Iran to produce fuels with ratios of 10, 50 and 100 of
biodiesel. The properties of the produced fuels such as pour point, cloud point, flash point, viscosity
and density were studied according to the ASTM D 6751 and ASTM D7467 standards.
Findings: According to the results, the values for density, viscosity, cinematic, cloud point, pour point
and flash point for biodiesel were 176 C, 15 C, 13 C, 4.7 mm2/s and 879 kg/m2, respectively, showing
that density, viscosity and flash point fall within the standard limits. However, the values obtained for
cloud point and pour point revealed that the biodiesel fuel cannot be used in cold regions.
Discussion and Conclusion: According to the results, the best ratio of adding the biodiesel produced
from palm oil to diesel for reducing the fossil fuel consumption and air pollution was 10% biodisel.
Keywords: Biodiesel, Alkalyne catalyst, Trans-esterification process, Palm oil.
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مقدمه
افزایش تقاضا برای انرژی ،کاهش ذخایر سوخت های فسریلی و

روغن خرما ودر هند روغن جاتروفا1برای تولید بیودیزل استفاده

ماتالت زیست محیطی ناشی از تغییرات شررای آب و هروایی

می گردد ( )24برای تولید بیودیزل چهار روش اولیه وجود دارد

در اثر احتراق و مصرف سوخت های فسیلی مات شده از نقت

که می توان به اسرتفاده مسرتقیم و ترکیرب ،میتروامولسریون،

شد جامعه علمی و محققان در سراسرر جهران تحقیقرات

شتست حرارتی2و ترانس استری شدن اشاره کرد کره در میران

گسترده ای برای یافتن منبع مناسب و جرایگزین بررای ترامین

روش های ذکر شده برای تولید بیرودیزل روش تررانس اسرتری

انرژی مورد نیاز باری انجام دهند( .)1یتی از این انررژی هرای

شدن ،روشی رایج ،اقتصادی و مناسب برای تولید بیودیزل مری

پاك و تجدیرد پرذیر بیرودیزل اسرت کره مری توانرد جرایگزین

باشد ( ،) 27 ،26 ،25زیرا این روش دارای مزایایی نظیر نزدیتی

مناسبی برای سوخت های فسریلی باشرد و بردون تغییرر دادن

خصوصیات بیودیزل تولیدی به دیرزل ،رانردمان براتی تبردی ،

موتورهای دیزلی جایگزین دیزل های نفتی شرود ( )2بیرودیزل

هزینه کم ،مناسب برای تولیدات صنعتی است ()28

به صورت آلتی استر اسیدهای چرب تعریف می شود که توجه

ترانس استری شدن فرآیندی شریمیایی اسرت و واکرنش ترری

زیادی را به خود جلب کرده است زیرا بیودیزل تجدیرد پرذیر و

گلیسرید با الت در حضور کاتالیست مری باشرد ( )30 ،29در

زیست سازگار است( )3بیودیزل سروختی غیرر سرمی ،زیسرت

فرآیند استری شدن از الت های مختلفی نظیر اتانول ،مترانول،

تخریب پذیر ،قابر دسرترن و زیسرت سرازگار اسرت و مقردار

پروپانول و بوتانول استفاده می گردد که بیش تر مطالعات ناان

گازهای گ خانه ای کم تری منتار می کند ،بره همرین علرت

داده اند که متانول کاربردی تر می باشد متانول به دلیر ارزش

روز به روز توجه زیادی را به خود جلب می کند ( )4-6بیودیزل

و بهررای کررم تررر ،دارا بررودن مزایررای فیزیتی(فراریررت خرروب و

می تواند به طور مستقیم درون موتور استفاده گردد زیرا خواص

قطبیت) و شیمیایی نسبت به سایر التر هرا تررجیا داده مری

آن ماابه خواص دیزل موتور است و همچنین در اثر استفاده از

شود ( )31در فرآیند استری شدن از کاتالیسرت هرای مختلرف

بیودیزل ،کربن منواکسید انتاار شده از اگزوز ،ذرات ریز معلر ،

قلیایی ،اسیدی و آنزیمی استفاده می شود برای تولید بیرودیزل

کربوهیدرات های سوخته ناده و سولفور اکسرید کرم ترری در

اغلب از کاتالیست های قلیایی استفاده می گردد زیرا کاتالیست

مقایسه با سوخت معدنی تولید می کند( )7بیودیزل(مونوآلتی

های قلیایی در مقایسه برا کاتالیسرت هرای اسریدی و آنزیمری

استر اسیدهای چرب) از روغن های گیاهی ،چربی های حیوانی

بازدهی بیش تری دارد ،به همین دلی توجه بریش ترری را بره

و روغن جلبک های ریز طی فرآینرد تررانس اسرتری شردن یرا

خود جلب کرده است ()32

استری شدن با الت های زنجیره کوتاه بدست مری آیرد ( )8از

بیودیزل سوختی است که می تواند بصورت خالص و یا بصرورت

منابع اولیه برای تولید بیرودیزل کره شرام انرواغ روغرن هرای

مخلوط با سوخت های دیگر نظیر سوخت دیرزل و یرا بیرودیزل

گیاهی و چربی های حیوانی است می توان روغن هرای گیراهی

تولید شده از منرابع دیگرر مرورد اسرتفاده قررار گیررد کرامبیز

مانند روغن سویا ( ،)10 ،9روغن کرچک ( ،)13 ،12 ،11روغرن

تحویلداری و همتارش ( )1از روغن گلرنگ برای تولید بیودیزل

کنجد و خردل ( ،)14روغن خرما ( )15و روغرن زائرد خروراکی

استفاده کردنرد و سر س از آن سروخت  20%( B20بیرودیزل)

( )17 ،16و روغرن آفتراب گرردان ( )19 ،18و از چربری هرای

تولید کردند و خواص حاصر از آن را برا سروخت دیرزل مرورد

حیوانی می توان چربی مرغ و گوسفند ( ،)20چربی اردك (،21

مقایسه قرار دادنرد عثمران سروزا ولنتره3و همترارانش ( )33از

 )22و چربی بز ( )23را نام برد منابع اولیه برای تولید بیودیزل

روغن زائد خوراکی و روغن کرچک بصرورت جداگانره بیرودیزل

باع

در کاورهای مختلف متفاوت از یتدیگر هستند به عنوان مثرال
در کاور آمریتا روغن سویا ،در اروپا روغن دانه انگور ،در مالزی

1- Jatropha
2- Thermal cracking
3- Osmano Souza Valente
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فروتن و همکاران

تولید کردند و س س آن ها را با نسبت هرای مختلفری ترکیرب

س س روغن استخراج شده را به مدت  30دقیقره درون تبخیرر

کردند و خواص فیزیتی شیمیایی آن هرا رامرورد بررسری قررار

کننده دوار و در دمای  80 0Cقرار داده تا  -nهگزان احتمرالی

دادند پایوت برمن1و همتارانش ( )34از روغن کرچک بیرودیزل

درون آن تبخیررر گررردد و سرر س روغررن درون بطررری هررای

تولید کردند و س س با سروخت دیرزل ترکیرب کردنرد و از آن

پالسررتیتی از جررنس پلرری اترریلن ترفترراتت و در دمررای اطرراق

سوخت های  B10و  B100تولید کردند و خواص آن ها را برر

نگهداری و برای تولید بیودیزل مورد استفاده قرار گرفت

اسان استانداردهای  ASTM D 6751و ASTM D 7467

ترکيبات روغن هسته خرمای استخراج شده

مررورد مطالعرره قرررار دادنررد در ایررن بررسرری فقر دو خاصرریت

ترکیبات اسید چرب روغن هسته خرمرا برا اسرتفاده از دسرتگاه

ویستوزیته سینماتیتی و درجره تقطیرر در محردوده اسرتاندارد

کروماتوگرافی گازی( )GCتعیین شد در این بررسی از دستگاه

قرار نگرفته بود

کروماتوگرافی گازی مدل  Varian cp-3800که به آشتارساز

در مطالعه حاضر از روغن خرمای اسرتخراج شرده و مترانول برا

FIDو ستون موئینه با طول30متر برا شررای برنامره ای زیرر

استفاده از فرآیند تررانس اسرتری شردن در حضرور کاتالیسرت

مجهز شده بود جهت بررسیاسریدهای چررب اسرتفاده گردیرد

قلیایی  KOHبیودیزل تولید و س س با سوخت دیرزل ترکیرب

بعنوان گاز حام از گازهلیوم استفاده گردید ،فلوی گاز نیتروژن

کرررده و از آن هررا سرروخت هررای  B50 ،B10و  B100تولیررد

( به عنوان  ، )Makeupهیدروژن و هروا بره ترتیرب  30 ،30و

گردید و خرواص آن برر اسران اسرتاندارد ASTM D 6751

 300میلی لیتر بر دقیقه تنظیم گردید استانداردهای مورد نیاز

مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت

ومواد شیمیایی تزم ازشرکت مرك آلمان خریداری شد .درابتدا

مواد و روش کار

دمای ستون پس از  60ثانیه از دمای 150درجه سانتی گراد به

مواد

 220درجه با سرعت  10درجه بر دقیقه رسیده شده و  2دقیقه

خرما از کااورزان منطقه جنوب ایران(بوشهر) خریداری گردیرد

در این دما باقی ماند س س با سررعت  7درجره برر دقیقره بره

و پس از جداساز ی هسته خرما از آن ها ،هسرته را شسرته و در

دمای  235درجه رسانده شد و  2دقیقه در این دما ماند پس از

دمای اطاق و درون پاکت های پالستیتی ذخیره گردید پتاسیم

آن با همین سرعت به دمای  255درجه رسید و  1دقیقه براقی

هیدروکسید ،متانول و سدیم سولفات و استانداردهای مورد نیاز

ماند و در نهایت در سرعت  10درجه بر دقیقه بره دمرای 268

برای تعیین اسیدهای چرب از شرکت شیمیایی مرك(آلمران) و

درجه رسانده شده و  30دقیقه در این دمرا نگهرداری گردیرد

سیگما (آمریتا) خریداری گردید

پس از اتمام کار ترکیبات اسیدهای چرب روغن ها بدست آمرد

استخراج روغن از هسته خرما

در جدول( )1ترکیبات اسید چرب روغن هسرته خرمرا گرزارش

ابتدا یک کیلوگرم هسته خرما را جدا کرده و س س هسته ها را

شده است

با آب مقطر شسته تا حالت چسبناك آن ها از برین رود هسرته
های خرما را به مدت  12ساعت در زیر نور خورشید قرار داده تا
به طور کام خاک گردند هسته های خاک شده را به وسیله
آسیاب پودر کرده و س س پودر حاص شده درون پاکت هرایی
از جنس پلی اتیلن و در دمرای  4 0Cدرون یخچرال نگهرداری
گردید در این بررسی برای استخراج روغن از دستگاه ساکسوله
و روش اسررتخراج اکبررری و همتررارانش اسررتفاده گردیررد ()35
1- Paula Berman
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جدول -1ترکيبات اسيد چرب روغن هسته خرما
Table 1-Fatty acid components of palm kernel oil

درصد ٪
37/71
4/3

ترکيبات اسيد چرب
Palmitic acid C16:0
Stearic acid C18:0

42/44

Oleic acid C18:1

13/71

Linoleic acid C18:2

-

Linolenic acid C18:3

0/95

Myristic acid C14:0

توليد بيوديزل از روغن خرما

قرار گرفت پس از زمان ذکر شده محلول درون قیرف جاکننرده

برای تولید بیودیزل از روغن خرما از روش ترانس استری شردن

به دو فاز تبدی شد که فاز باتیی بیودیزل و فاز پایین گلیسرول

در حضور کاتالیست قلیایی پتاسیم متوکسید استفاده شد برای

است پس از جداسازی گلیسرول ،فراز بیرودیزل را برا آب گررم

تولید بیودیزل از روغن خرما ابتدا  50میلی لیتر روغن استخراج

چندین بار شسته و س س حدود  20گررم سرولفات سردیم بره

شده را بر روی هیتر در دمای  60درجه سانتی گراد قرار دادیم

اضافه گردید و به مدت  15دقیقه هم زده شرده ترا آب موجرود

س س ترکیب متانول و کاتالیست پتاسریم هیدروکسید(پتاسریم

درون بیودیزل جذب شود ( )36در شرت  1نمرایی از ترکیرب

متوکسید) را به روغن اضافه کرده و پس از اتمام زمران واکرنش

بیرودیزل و گلیسررول تولیرد شرده از روغرن خرمرا درون قیررف

مذکور (60دقیقه) مخلوط بیودیزل تولید شده و گلیسرول را بره

جداکننده ناان داده شده است که فاز بات بیودیزل و فاز پرایین

قیف جداکننده انتقال داده شد و به مدت یک شربانه روز در آن

گلیسرول است

شکل-1بيوديزل و گليسرول توليد شده از روغن خرما
Figure 1- Produced biodiesel and glycerol from palm oil

ترکيب بيوديزل با گازوئيل و بررسی خواص آن ها

تولید و با سوخت بیرودیزل خرالص( )100مرورد مقایسره قررار

برای بررسی و مقایسه خواص فیزیتی ترکیب سوخت گازوئی و

گرفت نمونه ها بصورت  BXنمایش داده شده اند که  Bناران

بیودیزل ،مخلوط مختلفی از بیودیزل با درصد حجمری 50 ،10

دهنده سوخت بیرو دیرزل و  Xدرصردهای حجمری بیرودیزل
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ترکیب شده با گازوئی است ترکیرب بیرودیزل برا گازوئیر در

پاشش سوخت ،مخلوط شدن و خاصیت سوختن ایفا مری کنرد

دمای محی انجام شد و برای یتنواخت شدن مخلروط سروخت

( )39ویستوزیته سوخت درون سیستم سوخت رسانی در نررم

بیودیزل با گازوئی از یک هم زن مغناطیسی اسرتفاده گردیرد.

کنندگی سیستم موثر اسرت اگرر سروخت ویسرتوزیته پرایینی

در این بررسی بررای هرر یرک از نمونره هرای سروخت خرواص

داشته باشد نمی تواننرد خاصریت نررم کننردگی مروثری بررای

فیزیتی نظیرر دانسریته ،ویسرتوزیته سرینماتیتی ،نقطره ابرری

سیستم تزری سوخت فراهم کند ،در نتیجه فرسرودگی و چتره

شدن ،نقطه ریزش و نقطره اشرتعال براسران اسرتاندارد 6751

کردن درون سیستم سوخت افزایش می یابد اگر سوخت مرورد

 ASTM Dمورد بررسی قرار گرفت برای اندازه گیری خواص

استفاده دارای ویستوزیته باتیی باشد سیسرتم تزریر سروخت

دانسیته و نقطه ریزش بیودیزل خرالص و سرایر درصرد ترکیرب

برای پاشش سوخت به انرژی بیش تری نیراز دارد و باعر مری

های سوخت براسان اسرتاندارد  ،ASTMنتیجره ای گرزارش

شود توزیع سوخت به خروبی صرورت نگیررد در نتیجره انررژی

ناده است برای اندازه گیری و بررسی سرایر خرواص بیرودیزل

تولیدی آن کاهش یابد و میرزان ذرات معلر و دود خروجری از

مانند ویستوزیته سینماتیتی ،نقطه ابری شدن و نقطه اشرتعال

اگزوز بیش تر گردد ()40

برره ترتیررب براسرران اسررتاندارد 2500 ، ASTM D 445

ویستوزیته سینماتیتی بیرودیزل خرالص تولیرد شرده از روغرن

 ASTM Dو  ASTM D 93استفاده گردید

هسته خرما و سایر نمونه ها در جردول  2گرزارش شرده اسرت

نتيجه گيری و بحث

مقدار ویستوزیته سینماتیتی بیودیزل تولیدی  4/7 mm2/sکه

دانسيته

در مقایسرررره بررررا ویسررررتوزیته سررررینماتیتی سرررروخت

دانسیته یتی از خواص مهم در سیستم های سوخت بسته1مری

کازوئی ( )2/5mm2/sمقردار بریش ترری مری باشرد بنرابراین

باشد زیرا دانسیته در بازدهی اتمیزه شدن سروخت مروثر اسرت

باتوجه به مقدار ویستوزیته سینماتیتی بیودیزل تولیرد شرده از

( )37چگالی نسبی سوخت تولید شده نقش مروثری در میرزان

روغن خرما می توان نتیجه گرفت کره خاصریت نررم کننردگی

تزری سوخت توس سیستم تزری سوخت دارد وقتی چگرالی

بیودیزل تولیردی در مقایسره برا گازوئیر موجرود درون ایرران

سوخت تولیدی بات باشد مقردار سروخت انتقرال داده شرده بره

خاصیت نرم کننردگی بریش ترری دارد ولری سیسرتم سروخت

وسیله سیستم تزری سوخت بسیار آهسرته صرورت مری گیررد

رسانی برای پاشش آن به انرژی بیش تری نیاز دارد
2

( ) 38برای اندازه گیری دانسیته بیودیزل خالص و ترکیب هرای

نقطه ابری شدن

مختلرررف بیرررودیزل برررا سررروخت مارررت شرررده از نفرررت

نقطه ابری شدن از پارامترهای وابسته به درجه حرارت می باشد

استاندارد  ASTMنتیجه ای را گزارش نترده اسرت دانسریته

و ایررن پارامترهررا اسررتفاده بیررودیزل در شرررای آب و هرروایی و

بیودیزل خالص تولید شده از روغن هسته خرما و ترکیب آن با

جغرافیایی مختلف را تحرت تراثیر قرارمری دهنرد دراسرتاندارد

گازوئی در جدول  2گزارش شده است با توجره بره داده هرای

 ASTM D 6751حد مجازی برای نقاط ابری شدن و ریز ش

بدست آمده مقدار دانسیته با افزایش مقدار بیودیزل افزایش می

تعیین ناده است و باید با توجره بره شررای آب و هروایی هرر

یابد به طوری که بیودیزل خالص دارای دانسیته  879کیلروگرم

منطقه به طور جداگانه تعیین گردد نقطه ابری شردن بیرودیزل

بر مترمتعب می باشد

تولید شده از روغن هسته خرما 13درجه سرانتی گرراد گرزارش

ويسکوزيته سينماتيکی

شده است در حالی که نقطره ابرری شردن گازوئیر  -4درجره

ویستوزیته سینماتیتی یتی از ویژگی های مهم و بحرانی بررای

سانتی گراد گزارش شده است که در مقایسه با نقطه ابری شدن

سوخت موتور می باشد ویستوزیته سینماتیتی نقش مهمی در
1- Airless

2- Cloud point

اندازه گيری خواص بيوديزل توليدی از روغن....
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سوخت تجاری بات می باشد و یتری از معایرب بیرودیزل تولیرد

سوخت ها به شمار می رود زیرا این پارامتر ناان دهنرده ایمرن

شده از روغن هسته خرما به شمار می رود

بودن سوخت ،شرای ذخیره سرازی و حمر و نقر سروخت را

نقطه ريزش

1

ناان می دهد برای بیودیزل مقدار نقطه اشرتعال تحرت تراثیر

یتی دیگر از خواص سوخت ،نقطه ریزش می باشد نقطه ریزش

مقدار متانول موجود در آن است اگرمقدار متانول موجود درون

بیودیزل تولیدی به نروغ کاتالیسرت و شررای واکرنش بسرتگی

بیودیزل  % 0/5افزایش یابد ،نقطه اشتعال برای بیودیزل حدود

ندارد بلته مقدار آن به مقدار اسیدهای چرب اشباغ درون روغن

 50درجه سانتی گراد کاهش می یابد ( )42نقطه اشتعال برای

وابسته است ( )41نقطه ریزش بیودیزل تولید شرده15 ،درجره

سوخت مات شده از نفت  52درجه سانتی گراد گزارش شرده

سانتی گراد بدست آمد که در مقایسه با نقطه ریزش گازوئیر و

اسررت در حررالی کرره نقطرره اشررتعال براسرران اسررتانداردهای

سایر بیودیزل های تولید شده از روغن های دیگر بسیار بات می

 EN14214و  ASTM D 6751-2به ترتیب بریش از  120و

باشد و می توان نتیجه گرفت که بیودیزل تولید شرده از روغرن

 130درجه سانتی گرراد تعیرین گردیرده اسرت نقطره اشرتعال

هسته خرما در شرای آب و هوایی سرد و یخبندان مناسب نمی

بیودیزل خالص تولید شرده از روغرن هسرته خرمرا 176درجره

باشد نقطه ریزش بیرودیزل تولیرد شرده و سرایر نمونره هرا در

سانتی گراد تعیین گردید که در مقایسه با سوخت گازوئیر بره

جدول در  2گزارش شده است

طور قاب توجهی بات است می توان نتیجه گرفرت کره ایمنری،

2

ذخیره سازی و حم و نق بیودیزل تولید شرده در مقایسره برا

نقطه اشتعال

نقطه اشتعال دمایی است که در آن وقتی بخار سوخت و هروای

گازوئی بیش تر می باشد در جدول 2نقطره اشرتعال بیرودیزل

باتی آن در تمان با هم قرار می گیرند ،شروغ به اشرتعال مری

خالص و سایر نمونه ها گزارش شده است

کند نقطه اشتعال پارامتر بسیار مهمی بررای بیرودیزل و سرایر

1- Pour point
2- Flash point
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)B100  وB50 ،B10(  خواص بيوديزل توليده شده از روغن هسته خرما-2جدول
Table 2- Characterization of produced biodiesel from palm kernel oil (B10, B50, and B100)

ASTM D6751 B100

ASTM D6751 B50

ASTM D6751 B10

واحد

خواص

نتيجه

محدوده

نتيجه

محدوده

نتيجه

محدوده

879

-

845

-

820

-

Kg/m3

دانسیته

4/7

1-6/9

4

1-6/9

3/4

1-6/9

at 40 oC,
mm2/s

ویستوزیته

13

-

6

-

-2

-

بيوديزل

o

C

سینماتیک
نقطه ابری
شدن

15

-

2

-

-13

-

o

نقطه ریزش

176

<130

123

<130

87

<130

o

نقطه اشتعال

C
C
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