
BIOKURO TYRIMŲ LABORATORIJA

MŪSŲ KLIENTAI:

Akredituotoje „Axioma servisas” biokuro tyrimų laboratorijoje atliekami standartizuoti kietosios biomasės kuro tyrimai. Čia 
įdiegta moderni, specializuota įranga, su kuria dirba kvalifikuoti specialistai. Joje taip pat veikia duomenų apdorojimo infor-
macinė sistema „BioLab”, leidžianti registruoti, išsaugoti ir teikti duomenis elektroninio ryšio priemonėmis, išvengiant galimų 
žmogaus darbo klaidų.
Biokuro tyrimo atlikimas leidžia planuoti katilinės įrangos darbo našumą, bei sužinoti tikslią tiriamos biomasės kainą ir ener-
getinę vertę, kuri matuojama naftos tonos ekvivalentais (tne).

• Pagrindinių biokuro kokybės parametrų – drėgmės, peleningumo, šilumingumo nustatymas

• Pilni arba daliniai kompleksiniai biokuro tyrimai

• Skirtingų biokuro rūšių tyrimai

• Tikslus biokuro kokybinių ir energetinių rodiklių nustatymas

• Paslaugos nuo mėginio paėmimo iki tyrimų rezultato pateikimo

• Kuro dalelių matmenų pasiskirstymo tyrimas (granuliometrija) - jį atliekant yra nustatomas kuro dalelių pasiskirstymas  
pagal dydį. Tai leidžia efektyviausiai įvertinti kuro kokybę, nes net ir aukštos kokybės kuras gali turėti daug smulkių  
dalelių, kenkiančių degimo kokybei ir įrangos veikimui

PASLAUGOS

MODERNI ĮRANGA IR 
INFORMACINĖ SISTEMA

„BIOLAB” 

KVALIFIKUOTAS 
PERSONALAS

•   LST EN ISO 17827-1:2016
•   LST EN ISO/IEC 17025:2005
•   LST EN ISO 18134-1:2016
•   LST EN ISO 18134-2:2017
•   LST EN ISO 18134-3:2016
•   LST EN ISO 18122:2016 
•   LST EN ISO 18125:2017

ATLIKTA DAUGIAU  
NEI 300 000 TYRIMŲ



APIE MUS

Teikiame pramonės įmonių įrenginių serviso ir priežiūros paslaugas, siūlome procesų automatizavimo ir modernizavimo sprendimus,  
kuriame informacinių technologijų produktus ir sprendimus įmonių procesų efektyvumui didinti, duomenų surinkimui ir apskaitai.  
Bendrovėje susibūrusi daugiau negu 300 specialistų komanda, pasiruošusi operatyviai suteikti  įrenginių atnaujinimo, remonto bei  
techninės priežiūros paslaugas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę visose Baltijos šalyse.

PASLAUGOS PRAMONEI

20

DAUGIAU NEI 20 METŲ 
PATIRTIS

SERTIFIKATAI ATLIKTI ŠIUOS  
EKSPLOATAVIMO DARBUS:

• Elektros įrenginių
• Šilumos įrengimų ir turbinų
• Gamtinių dujų įrangos
• Naftos dujų įrangos
• Suskystintų naftos dujų įrangos
• Naftos ir naftos produktų įrangos

• KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA
• APLINKOS VADYBOS SISTEMA
• DARBUOTOJŲ SAUGOS IR  

SVEIKATOS SISTEMA

VIRŠ 300 INŽINIERIŲ 
KOMANDA

ATVYKIMAS IKI  
1 VALANDOS

PAGALBA BENDRAS TELEFONO 
NUMERIS +370 640 44441

4 PADALINIAI 
LIETUVOJE

AUTOMATIKA  
IR ELEKTRA

DUOMENŲ  
SURINKIMO  
SISTEMOS

SERVISAS LABORATORIJA ĮRANGA IR 
ATSARGINĖS DALYS

• Automatikos  
remontas

• Elektros darbai

• Rotacinių įrenginių 
mechanika

• Konvejerinių sistemų 
ir įrenginių  
mechanika

• Kompresorinių ir 
vakuuminių įrenginių 
remontas ir priežiūra

• Kitų mechaninių 
įrenginių priežiūra ir 
remontas

• Aukštuminiai darbai

•      Pramoninių IT  
sistemų priežiūra

•      Hidraulinių sistemų 
servisas

• Automatizavimo 
sprendimai

• Robotizavimo 
sprendimai

• IoT platforma  
„Flexi“ 

• Telemetrijos  
sprendimai

• Biokuro

• Vandens

• Dujų

• Analizatoriai

• Liepsnos kontrolė

• Oro kompresoriai ir 
vakuumo siurbliai

• Rotaciniai įrengimai

• Uždaromoji ir  
reguliuojanti armatūra

• Portatyviniai  
matavimo prietaisai

• Slėgio matavimas

• Temperatūros  
matavimas

• Kiti matavimo  
prietaisai

• Kita įranga
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