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Laboratorijos veikla:
Laboratorijoje nuo 1975 m. vykdomi pagrindinių
hidrotechninėje statyboje naudojamų statybinių
medžiagų tyrimai. Čia atliekami betono, betono
užpildų, medžiagų keliams (smėlio, žvyro, skaldos), armatūros, įdėtinių detalių ir kitų statybinių
medžiagų bei gaminių bandymai. Taip pat nustatomas užpildų tinkamumas betono, statybinių skiedinių gamybai, projektuojamos betono, statybinių
skiedinių sudėtys. Laboratorijoje daugiau nei 10
metų tiriamos ekologiškos statybinės medžiagos
nedegto molio ir kitų vietinių, neimlių energijai
medžiagų pagrindu.
Paslaugos:
1. Žemės ūkio gamybinių pastatų (karvidžių, paukštidžių ir pan.), hidrotechnikos statinių (hidroelektrinių, žuvininkystės tvenkinių ir kt. hidromazgų) ir
konstrukcijų būklės tyrimai.
Atliekame: atskiros konstrukcijos (medinės, betoninės, gelžbetoninės, mūrinės), viso statinio (medinių, betoninių, gelžbetoninių, mūrinių konstrukcijų), hidromazgo ar gyvulinkystės komplekso
statinių būklės įvertinimą. Priklausomai nuo tyrimų apimties (atliekamas atrankinis ar detalusis tyrimas) svarbiausioms fizinėms - mechaninėms savybėms nustatyti, konstrukcijų pažaidoms ir defektams aptikti ir stebėti naudojama sukomplektuota ir
metrologiškai patikrinta šiuolaikinius reikalavimus
atitinkanti tyrimų įranga tiek laboratorijoje, tiek
natūrinėmis (lauko) sąlygomis. Taip pat galime
nustatyti žemės ūkio gamybinių ir kitos paskirties
pastatų šilumos nuostolius ir šilumos srautą per
atitvaras.

Remiantis natūriniais ar laboratoriniais tyrimais nustatytų hidrotechnikos ar žemės ūkio statinių, konstrukcijų defektų ir pažaidų išmatuotais dydžiais ir
medžiagų svarbiausiomis savybėmis galime atlikti
konstrukcinę analizę.
2. Statybinių medžiagų, skirtų žemės ūkio gamybinių
pastatų ir hidrotechnikos statinių konstrukcijoms, tyrimai.
Galime nustatyti: statybinių medžiagų ir gaminių
gniuždymo, lenkimo ir tempimo stiprį, atsparumą
šalčiui ir UV spinduliams, statybinių skiedinių ir betonų konsistenciją, betono atsparumą dilumui ir
vandens nepralaidumo markę, birių medžiagų granuliometrinę sudėtį, užterštumą ir filtracijos koeficientą bei kitus statybinių medžiagų rodiklius.
3. Žemės ūkio gamybinių pastatų infrastruktūros inovacijų ir hidrotechnikos statinių geofiltracinės saugos
tyrimai.
Atliekame geologinius inžinerinius tyrimus, pagal
kuriuos galime atlikti geofiltracijos, šlaitų stabilumo
ir pan. skaičiavimus.
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