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UAB „Kauno energetikos 

remontas“ laboratorijos

UAB „Kauno energetikos remontas“ turi modernias laboratorijas,

akredituotas pagal LST EN ISO/IEC 17025 standartą, kuriose

atliekama metalų cheminė analizė, metalų ir virintinių siūlių

defektoskopija, mechaniniai bandymai ir metalografiniai tyrimai.

Taip pat laboratorijos darbuotojai atlieka galios, srovės ir įtampos

transformatorių bandymus, matavimus, monitoringą, elektros

variklių, generatorių bandymus bei matavimus, transformatorinės

alyvos bandymus, elektrinių ir šiluminių įrenginių vamzdynų

termografinius tyrimus.
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Aukštos įtampos laboratorija

UAB „Kauno energetikos 

remontas“ 



Aukštos įtampos laboratorija

UAB „Kauno energetikos remontas“ aukštos įtampos laboratorija

įkurta 1963 m. Per daugiau negu 50 darbo metų laboratorija įgijo

didelę patirtį aukštos įtampos įrenginių bandymo ir monitoringo

srityje, todėl šiandien atlieka bandymus ir matavimus

svarbiausiuose Lietuvos energetiniuose objektuose ir sėkmingai

bendradarbiauja su kitų šalių laboratorijomis.
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Aukštos įtampos laboratorijos 

užsakovai

 LitGrid – Lietuvos perdavimo tinklo operatoriaus

galios transformatorių ir perdavimo tinklo

įrenginių bandymai, matavimai ir monitoringas

Lesto – Lietuvos skirstomojo tinklo operatoriaus

galios transformatorių bandymai, matavimai ir

monitoringas

 Kruonio HAE 110 kV ir 330 kV įrenginių

bandymai, matavimai ir monitoringas

 Lietuvos elektrinės 110 kV ir 330 kV įrenginių

bandymai, matavimai ir monitoringas
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Aukštos įtampos laboratorijos 

atliekami darbai

 Galios, įtampos, srovės transformatorių iki 400 kV bandymai,

matavimai, monitoringas

 Elektros įrenginių (jungtuvų, skyriklių) bandymai ir matavimai

iki 400 kV

 Elektrinių ir šiluminių įrenginių, trasų ir pastatų termovizinė

kontrolė

 Kintamos, nuolatinės srovės variklių, sinchroninių generatorių,

kompensatorių, kolektorinių žadintuvų elektriniai bandymai ir

matavimai
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Aukštos įtampos laboratorijos 

atliekami darbai

 Gyvenamųjų namų, komercinių ir kitų patalpų įžeminimo ir

pereinamosios varžų matavimas

 Akumuliatorių baterijų vidinių varžų ir įtampų matavimai

 Akumuliatorių baterijų kontrolinio iškrovimo patikrinimas

 Transformatorinės alyvos elektriniai bandymai ir matavimai
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UAB „Kauno energetikos 

remontas“

Cheminių bandymų laboratorija



Cheminių bandymų laboratorija

UAB „Kauno energetikos remontas“ cheminių bandymų

laboratorija įkurta 1963 m. ir turi sukaupusi didelę patirtį

transformatorinės alyvos bandymo srityje. Šiuo metu

laboratorija yra aprūpinta naujausia įranga, kurios dėka gali

atlikti visus transformatorinės alyvos bandymo darbus, kurių

reikia norint užtikrinti efektyvų ir patikimą galios ir matavimo

transformatorių darbą.
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Cheminių bandymų laboratorijos 

užsakovai

 LitGrid – Lietuvos perdavimo tinklo

operatoriaus galios transformatorių ir

perdavimo tinklo įrenginių alyvos bandymai

 Lesto – Lietuvos skirstomojo tinklo

operatoriaus galios transformatorių ir jų

kontaktorių alyvos bandymai

 Kruonio HAE galios transformatorių

bandymai

 Ignalinos AE transformatorinės alyvos

bandymai
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Cheminių bandymų laboratorijos 

atliekami darbai

 Transformatorinės alyvos cheminė analizė:

 pliūpsnio temperatūros nustatymas uždarame

tiglyje;

 rūgštinio skaičiaus nustatymas;

 vandenyje tirpių rūgščių ir šarmų nustatymas;

 mechaninių priemaišų nustatymas.

 Vandens kiekio alyvoje nustatymas.
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 Alyvos švarumo klasės nustatymas

 Kietos izoliacijos sudrėkimo laipsnio nustatymas

 Chromatografinė alyvos analizė, nustatant ištirpusias

dujas (vandenilį, metaną, acetileną, etileną, etaną,

anglies monoksidą, anglies dioksidą)

Cheminių bandymų laboratorijos 

atliekami darbai
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Kontaktai:

Laboratorijos vadovas Laurynas Ramoška

mob. tel. +370 615 80938

el. paštas: Laboratorija@ker.lt

Chemijos g.17, LT-51331 Kaunas

Tinklapis www.ker.lt
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