
Laboratório de combustíveis

As empresas que desejam, por exemplo, conhecer a qualidade de um combustível, 
calcular o seu fator de emissão ou caracterizar resíduos ou biomassa para a recuperação 
de energia, podem recorrer a um laboratório de combustíveis.

A NOSSA SOLUÇÃO

Os laboratórios de combustíveis da Applus+ são capazes de trabalhar com uma grande 
variedade de combustíveis e cumprem rigorosamente as normas pertinentes, tais como 
ASTM e ISO.
 
Os nossos profundos conhecimentos técnicos e os nossos recursos para a análise 
permitem-nos disponibilizar aos nossos clientes uma grande variedade de soluções para 
as suas necessidades exigentes em matéria de ensaios e análises de combustíveis. 
Podemos montar laboratórios nas instalações do cliente, por exemplo, ou realizar 
ensaios nos nossos próprios laboratórios, e adaptamos sempre os nossos procedimentos 
de inspeção de forma a cumprir as normas aplicáveis ao combustível em questão.
 
Temos a capacidade de analisar diferentes tipos de combustíveis:
 

Carvão
Coque de petróleo
Gasóleo
Fuelóleo
Diesel
Biomassa
Resíduos

 

Contato: info@applusnorcontrol.com



 
Operamos em todo o mundo e temos dois laboratórios fixos (em Espanha e em 
Portugal) equipados com uma vasta gama de instrumentos de análise, assim como uma 
enorme equipa de especialistas qualificados.
 
Estamos acreditados pela ENAC e IPAC enquanto laboratório de ensaio, de acordo com a 
norma UNE EN ISO 17025.
 

Clientes alvo

Os serviços que os laboratórios de combustíveis disponibilizam destinam-se 
principalmente a empresas dos setores do petróleo e do gás, energético e industrial, e 
são de especial utilidade para refinarias, canalização de condutas, terminais e outras 
atividades similares.

Principais benefícios para o cliente

Recorrer à competência técnica dos laboratórios de combustíveis da Applus+ 
proporciona ao cliente uma série de vantagens, entre as quais se incluem:
 

Uma análise rápida da composição de um combustível, o que origina um aumento 
da produtividade.
Um fator de emissão fiável e acreditado.
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